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 ّيرجا) يرض ىج
 ىصسموز) نيد١ سس)

 ايياييايب ان ن تايب حلا جا 0 تا

 يراضحلا دملا دعاصت نابإ رهدزاو ,مولعلا تالاجم يف يمالسإلا ءاطعلا قلأت

 ريوطت يف ماهسإإلاو عادبإلا يف ةيمالسإلا ةمألا ةيصوصخ نع ًاربعم ؛يمالسإلا

 ةايحلا ىلإ مالسإلا ةرظن ىوتحاو .يناسنإلا ركفلا ةغايص ةداعإو ةيملعلا ةريسملا

 هكرادم حتفتو ناسنإلا نادجو ءارثإو ضرألا ريمعت يف ملعلا ةلاسر ىلإو نوكلاو
 .ةفرعملا قافآو ملعلا قئاقح ىلع

 تايضايرلاو كلفلاو بطلا نيدايمب نيملسملا ءاملع تاركتبم مهأ تلصتاو

 .ةفسلفلاو بدألاو هقفلا يف ركبملا مهغوبن نع ًالضف ءءايميكلاو ةيفارغجلاو

 ةفسلفلا لوصأب ةفرعملا بطلاب مهملع ىلإ نوملسملا ءابطألا عمج دقو

 .ةزيمتملا ةيمالسإلا ةيؤرلا قلطنم نم ةمكحلاو
 اذه يف ًافورعم ناك ام قاف اومن نيملسملا ءاملع ماهسإ أمن ةيبطلا مولعلا يفو

 ؛,نورق ةدعل لصاوتملا راكتبالاو رمتسملا ديدجتلاب زيمتو ؛ةيملعلا ةفرعملا نم لقحلا

 ًاقوفت لاجملا اذه يف اوقوفتو بطلل ةئيدح ًآاسسأ ةيمالسإإلا ةمألا ءاملع عضو دقف

 يوادتلا يف ةعساو تاوطخ اوطخو .ةسراممو ًاقيبطتو ًاليصأتو ًاريظنت هيلإ اوقبسي مل

 تاربتخمو سرادم سسأ نم مدقأ اوناكو «ةيودألا ةعانص اوروطو «ريقاقعلا ىتشب
 .ةلديصلل

 .لصتملا ريكفتلاو ؛ءبئادلا ثحبلا روصعلا ربع ملسملا بيبطلا مه ناك دقل

 يرحتو ,ليصحتلاو سردلا اهبلطتي يتلا ةانأعملا ىلع ربصلاو ,ةيلمعلا ةبرجتلاو

 ةراضحلا لظ يف بطلا رهدزا كلذبو .سفنلا ىوه عم .ليم وأ زيحت نود ةقيقحلا

 .ةيمالسإلا



 زربأ نم وهو  يبلحلا نساحملا يبأ نب ةفيلخل (لحكلا يف يفاكلا) باتكو
 ةيحيضوتلا موسرلاب صاخ مامتها نع فشكي  يرجهلا عباسلا نرقلا ءابطأ
 جهنملا فلؤملا عبتا دقو .اهنم ةدافإلاو ءاهمادختسا ةيفيكو ةيحارجلا تاودألل
 ىورو «(رظانملا) باتك ةمدقم يف هحرشو مشيهلا نب نسحلا هركتبا يذلا يبيرجتلا
 ركذو ءه650 ةنس دعب بلح يف ترج يتلا ثداوحلا نم اددع (يفاكلا) يف
 مهأ لعلو .ًاباتك نيعبرأ نم رثكأو ؛هوقبس نمه ًاملاع نيعبس نم رثكأ ءامسأ هفلؤم
 ركب يبأ تافلؤم رهشأ ءبطلا ملع يف (يواحلا) امهدحأ ,ناباتك .بتكلا هذه
 ملاس نب جرف ةينيتاللا ىلإ هلقن عماج باتك وهو (م925 - 865) «يزارلا
 يه ةيبط ةعوسوم باتكلا مضو :.ةيلقص كلم ةياعرب (م1279) ةنس يليئارسإلا
 ةينانويلا رداصملا نم ةاقتسملا فراعملا نم نيملسملا ءابطأ ةزوح ىف ناك ام ةصالخ
 ةصاخلا تاراكتبالا نم مهسفنأ نوملسملا هب ءاج ام عم ,ةيددهلاو ةيسرافلاو
 اماه ايبط اعجرم لظ يذلا ءائيس نبا هفلؤمل (بطلا يف نوناقلا) امهيناثو .ةفيرطلا

 ض .يداليملا رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىلإ ابوروأ يف
 ,مويلا مدقت نأ  وكسيسيإ  ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا دعسيو

 بذهملا) لبق نم تمدق نأ دعب اهتارادصإ ةلسلس نمض بطلا يف ميقلا رفسلا اذه
 ماق دقو ,م1288 /ه687 ةئس يف ىفوتملا سيفنلا نبال (برجملا لحكلا يف
 ةيكبشلا ةحارج مسق سيئر «يئافو رفاظ دمحم روتكدلا ناريدقلا ناملاعلا امهقيقحتب
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ضايرلا يف نويعلل يصصختلا دلاخ كلملا ىفشتسم يف رزباللاو
 ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ يج هعلق ساور دمحم روتك دلا ثحابلا هليمزو ,ةيدوعسلا
 نورصاعملا نوصصختملا هيف دجي نأ يف ًالمأ ءضايرلا يف دوعس كلملا ةعماج يف
 مهبغري امو ٠ ةلئسأ نم ريثك ىلع بيجي ام ةيمالسإلا ةفاقثلا ةريسمل نوعبتتملاو
 ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوحصلل ًازيزعت اهلاونم ىلع جسدلاو ةفاقثلا هذه راوغأ ربس يف
 .ىلاعت هللا نذإب ءقرشملا لبقتسملل ًافارشتسا نيملسملا ةايح يف ملعلا رودل ًازاربإو «ةيراضحلا اهقافاو ةيملعلا اهتالاجم يف

 بلاطوب يداهلا دبع
 ةيمالسإلا ةمظنملل ماعلا ريدملا

 ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل
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 يراد نيإ١ رج
 ىصسموزلا) نيا سكس

 يايات يحي _ [ 171 نب كايشب عت ١ 2ق1---

 (محرلا نم رلا هللا مسبإ)

 ةسبدقملا

 رورش نم هللاب ذوعنو ...هرفغتسنو هيدهتسنو هنيعتسنو هدمحن ...هلحو هلل دمحلا

 ...هل يداه الق للضي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم ...انلامعأ تاعيسو انسفنأ

 نمو هبحصو هلاو هللا دبع نب دمحم مهمتاخو نيعمجأ هللا لسر ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .ةهاذه عبت

 ...كعبو

 نم انٌدادجأ همدق ام راهظال هرشنو «فّرشملا انثارت شبن ةرورضب انم ًانايإ هنإف

 اولواطيلو نوثحابلاو ةئشانلا هب رخفيلو .نورق ةرشعو فين ىدم ىلع ةيناسنإلل تامدخ

 .ةيمالسإلا ةمألا هتمدق ام ةيناسنإلل مدقت مل يتلا ىرخألا ممألا هب

 مايألا نم موي يف تناك يتلا ديجما انئارت بتك نم رفعبت ام رشنو عمج ناك الو
 ريبعت نسحأ «ةماعب كاذنا ةفورعملا مولعلا ىتش يفو «ةصاخب بطلا يف ءاملعلا عجرم

 ...اندادجأ اهماقأ يتلا ةديجما ةراضحلا نع

 انجاتنإ ميركلا ملسملا يبرعلا ءىراقللو مويلا ةيبرعلا ةبتكملل مدقن نأ اندعسيل هنإف

 لوليأ رهش يف انمّدق نأ دعب .(ةلاحكلا يف يمالسإلا ثارتلا) ةلسلس نم ثلاثلا كرتشملا

 حالص هفلؤل (نونفلا عماجو نويعلا رون) باتك ه8 مرح ) 157 ماع (ربمتبس)

 يذلاو .(م1296) يلاوحل قفاوملا (ه696) يلاوح ىوتملا يومحلا لاحكلا نيدلا
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 ةيمالسإلا ثوحبلاو تاساردلل لصيف كلملا زكرم ًاروكشم هعيزوتو هرشنب لضفت

 باتك ةزيجو ةرتف دعب انمدق مث ,نيسحلا نسحملا دبع ديز روتكدلا ذاتسألا ةرادإب

 ىوتملا سيفنلا نباب روهشملا يشَرَقلا مزحلا يأ نب يلع هفلول (برجملا لحكلا يف بذهملا)
 . يذلاو .يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأل قفاوملا ءيرجحلا عباسلا نرقلا رخاوأ يف

 ذاتسألا عيجشتب طابرلا يف «ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا هرشنب تلضفت
 زيزعلا دبع روتكدلا ذاتسألا هبئانو ةمظنملل ماعلا ريدملا بلاطوب يدامحلا ديعار وتك دلا

 ...ءازجلا ريخ انع هللا امهازج :يرميوتلا نائع نبا

 ثلاثلا انباتك (ًاتحابو ًاسراممو ًاذاتسأو ...ًابلاط) لضافلا انئراق يدي نيب عضن اننإف .

 لهتبن هيلإو «لأسن ىلاعت هللاو .يباحلا نساحملا يبأ نب ةفيلخ هفلّرا (لحكلا يف يناكلا)
 لوحب  مزتعن ذإ :ةلاحكلا يف انئارت قيقحت يف انتريسم لاكال ةميزعلاو ربصلا انّبهَي نأ
 : ةيلاتلا تاطوطخملا ىقحن نأ هللا

 .يقفاغلا موسق نب ملسأ نب دمحم هفلؤمل : لحكلا يف دشرملا ] 

 .ىلصوملا ىلع نب دامع هفلؤمل : لحكلا يف بختنلا 2

 .ينارحلا ةرق نب تباث هفلؤمل : اهتاوادمو اهللعو نيعلا ملع يف ةريصبلاو رصبلا 3

 .هيوسام نب انحوي امهفلٌومل : نيلاحكلا ةنعو «نيعلا ُلْغَد 4

 يراصنألا دعاس نب مهاربإ نب دمحم هفلومل : نيعلا ضارمأ يف نيَرْلا ففشك 5

 .(ينافكألا نباب) فورعملا

 .يباطرفكلا عوشيتخب نب مهاربإ نب يلع هفلومل : اهتاقبطو نيعلا حجرشت 6

 نب نائع نب دمحأ نيدلا حتف هفلؤمل : رصبلا ضارمأ جالع يف ركفلا ةجيتن 7

 .يسيقلا هللا ةبه

 دمحم نب نمحرلا دبع فرطملا يبأ هفلؤمل : رصبلا ةساح للع يف رظنلا قيقدت 8
 .يمخللا دفاو نبا

 ...قيقحتلا لاحم يف اذه .«لحكلا يف دشرملا» اهنم لوألاب ًالعف لمعلا انأدب دقلو
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 بيترتو عيمجتك ...لبق نم رست دق ام بيترت يف رظنلا ديعن نأ هللا نذإب يونن اننأ اي

 نم ةدع عضاوم يف ةرئعبملا امجاوادمو اهضارمأو نيعلاب ةصتخملا ءازجألا ىلع قيلعتلاو

 ةداعإو ءانيس نب يلع نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع وبأ سيئرلا خيشلل نوناقلا باتك

 ركب وبأ هفلؤمل (بطلا يف يواحلا) باتك نم يناثلا ءزجلا ىلع قيلعتلاو مظنتلاو بيترتلا
 :دنلا يف نكدلا دابأر ديح يف ةينائعلا فراعملا ةرئاد هترشن يذلاو «يزارلا ايركز نبا

 نيعلا ةجلاعمب قلعتملا مسقلا عيمجتو .(دمحأ نيدلا فرش) فارشإ تحت (م1976) ماع

 يبأل «(فيلأتلا نع زجع نمل فيرصتلا) باتك نم نيثالثلا ةلاقملا يف ةرثعبملاو ًايحارج

 .يوارهزلا سايع نب فلخ مساقلا

 انبصأ نإف ...هليبس يف ًاداهج اذه انلمع لبقي نأ : ىلاعت هللا نم هوجرن ام ةياغو

 ظ ...انسفنأ نمف انأطخأ نإو هللا نمف

 .دادسلاو قيفوتلا هناحبس هنمو «ةينلا هلل انصلخأ اننأ انبسحو

 .يبلحلا نساحما يبأ نب ةفيلخ : فلؤملا

 هتافو وأ هدلوم خيرات ملعُي الو ,فلؤملا اذه نع ءيش يأ ةدمتعملا عجارملا ركذت مل

 نويع) يف ةعبيصأ يبأ نبا لهاجت برغتسي الو .راصمألا يف هترهش مدعل وأ هب لهجل امإ

 لهاجت م هلهاجت اببو هل ًارصاعم ناك هنأ ذإ «ةفيلخ ركذ (ءابطألا تاقبط يف ءابنألا

 حالصو (بَرجملا لحكلا يف بّذهملا» فلؤم (سيفنلا نبا) يشرقلا مزحلا يبأ نب يلع

 دحاو نطو نم امهنأ مغر (نونفلا عماجو نويعلا رون) فلّؤم يومحلا لاحكلا نيدلا

 .(ايروس)

 نيمجرتملا مامإو ريبكلا خرؤملا لبق نم ءهركذ لافغإ وه ءأقح برغتسملا نأ ريغ

 مجعم) هباتك يف ةلاحك اضر رمعو «(مالعألا) هباتك يف يلكر زلا نيدلا ريخ نيرصاعملا

 ءابطألاو بطلا) هباتك يف بايد دومحمو ؛(نيفلؤملا مجعم ىلع كردتسملا) يفو «(نيفلؤملا

 نويع ليذ ءابطالا مجعم) هباتك يف ىسيع دمحأ روتكدلاو «(ةيمالسالا دوهعلا فلتخم يف

 خيرات رصتخم) هفلّؤم يف ركذ ينارماسلا لاك روتكدلا نأ ريغ «(ءابطألا تاقبط يف ءابنألا
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 ثحابلا يفت ال ةفيلخ نع ًاّدج ةريصق ةمجرت (505 ص) يناثلا ءزجلا يف (يبرعلا بطلا

 ظ .هضرغ نع
 يذلا (1ن6 ©6:6 ريلكول) ريهشلا يسنرفلا خرؤملل لضفلاب مولعلا وخرؤم نيديو

 (1876) ماع هاوتحم نع ةزجوم ةركف ىطعأو ؛هفلؤمو باتكلا اذه ركذ نم لوأ ناك
 سيراب يف ةينطولا ةبتكملا يف ةظوفحملاو كاذنا ةفورعملا ةديحولا ةخسنلا ىلع علطا نأ دعب

 لمحت يهف نآلا امأ (10430. خءتطء) مقر لمحت تناك يتلاو (8:انه:طءونع !اةئلمهةل#)

 مولعلا وخرّومو «مجارتلا بتك تلاتت نيحلا كلذ ذنمو .(قعو)هو 2999) مقر

 مهماتها نوبصي مهلعج امث فلؤملا نع ريثكلا ءيشلا ةفرعم نود باتكلا اذه نوركذي

 .ًادقنو ةئراقمو انفو ًاملع ةطوطخملا ىوتحم ىلع

 يف (هاعمم» بلح) : ةنيدم يف ةلاحكلا سرامو شاع هنأ فلٌؤملا مسا نم ودبيو

 بلح ةنيدم يف هل اعقو نيثدح (458و 114 ص) نيعضوم يف ركذ دقو ءايروس يلامش
 فلؤملا نأب ٌمزجن نحنو (م1254و 1252) قفاوي ام يأ (ه654و 652) ماع يف

 اهنم لقن يتلا عجارملا ةمئاق نم كلذ ودبيو «ةيبطلا مولعلا ىلع عساو عالطا ىلع ناك

 نوكي نأو دبال «ةمخضلا ةورثلا هذه ىلع علطي نم نإو .مهءارآ دّدر نيذلا ءاملعلاو

 فرصتي «ةبيدبلا رضاح ًايكذ ناك هنأب ًاضيأ مزجن م .ًاديعب ًاوأش ملعلا يف غلب دق

 ةعطق جارختسال سيطانغملا همادختسا نم كلذ انل رهظيو ؛تامزألا يف ةريبك ةمكحب

 مدختسا دق دحأ نكي ملو «يحارجلا لمعلا ءانثأ ضيرملا نيع يف ترسكنا ءتّهَملا نم
 عضو يذلا فلؤملا اذه مجارتلا بتك لفغت نأ بيرغلا نمو «هلبق اذه لثل سيطانغملا

 مولعلا يخرؤم ماها راثأ ًاباتك (يداليملا رشع ثلاثلا) يرجحلا عباسلا نرقلا طساوأ يف

 .اهب نابتسي ال ةيملع ةميق نم هل ال

 نع ًائيش ميقلا هلاقم يف ركذي مل «ةنرامح تأشن روتكدلا نأ هتظحالم ردجت امئو

 يصقتلا يف ةنرامح روتكدلا نع فرع ام مغر «هوقباس هركذ امع ديزي «فلؤملا

 .انوقباس هركذ ام ىلع ًائيش فيضن نأ عطتسن مل انثحب مغر نحنو ؛صيحقتاو



 : باتكلا

 (ريلكول) بيبطلا يسنرفلا خرؤملا وه ؛ةطوطحملا هذه ركذ نم لوأ نأ فنا انركذ
 يف (1:ةءططونو) غربشر يه نويعلا بيبطو رهشألا يناملألا خرؤملا هسرد مث (آ.6 060

 (1. 1نزممع0 تربيل نيريهشلا نيقرشتسملا عم هفلأ يذلاو (برعلا نويعلا ءابطأ) هباتك

 رثكأ غربشريه ةسارد ربتعتو .(م1905) ماع رشنو (8. !11:0هاعط) خوفتيمو

 ةيناملألا ةغللا ىلإ هماسقأ ضعب ةمجرتب ماقو «عئارلا باتكلا اذه نع ةيدج تاساردلا

 اهركذ دق ناك (لوبنطسا) ةخسنو (سيراب) ةخسن امه هيدل اتفرع نيتخسن ىلع ًاداهتعا
 20 .(يبرعلا بدألا ميرات) هباتك يف (ناملكورب) ةرم لوأل

 نويعلا بيبط لضافلا ليمزلل نانتمالاو ليزجلا ركشلاب هجوتن نأ الإ انعسي الو

 قلعتملا مسقلا ةمجرتب اماق نيذلا (0ءوزاو) ةديسلا همرحو (8ز15:60 2306دةلكء,) روتكدلا

 انيديأ تحت هعضوو ةيزيلكنالا ةغللا ىلإ غربشريه باتك نم (لحكلا يف يفاكلا) ب

 ةضبنلا رصع رخاوأ يف تبتك يتلا ةرخأتملا بتكلا نم (لحكلا يف يناكلا) ربتعيو

 : يلي ام باتكلا اذه زيمي ام مهأ لعلو .طاطحنالا رصع ءدبو «ةيمالسإلا ةراضحلل

 قيرطلاو «هب نينيعلا ةقالعو ,غامدلا ميرشتل ءًايحيضوت ًاممر مضي باتك لوأ هنإ (1

 مسرلا اذهل هريسفت افو روتكدلا مدقيسو غامدلاو نينيعلا نيب رصبلا هكلسي يذلا
 .ةمدقملا هذه يف يحيضوتلا

 :ةقينأ لوادج يف ةلمعتسملا ةيحارجلا تاودألل ًاموسر عضي باتك لوأ هنإ ©2

 . يحيضوتلا مسرلا نع انثيدح دعب اهنع ثدحتنسو

 ةيلاو نينيعلاو نافجألا ضارمأل ةقينأ ةمّظنم لوادج عضي باتك لوأ هنإ (3

 .اهتكامأ يف لوادجلا هذه دجتسو «راصبالا

 ةلمعتسملا سيياقملاو نازوألاو ليياكملا نع ًاصاخ ًالصف درفي باتك لوأ هنإ (4
 نبا اهركذ يتلا ريداقملا نم ىفوأ يه اهركذ يتلا ريداقملا هذه نإو ؛كاذنا بطلا يف
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 هذه باسح يجعلق ساور دمحم روتكدلا ىلوت دقو (نوناقلا» هباتك رخآ يف انيس

 .مارغلاب ريداقملا

 دصفلا يف انفلّوم هبتك ام ربتعيو ءدصفلا نع ًاصاخ ًالصف درفي باتك لوأ هنإ (5

 .«نوناقلا» هبابك نم لّوألا ءزجلا يف انيس نيا هنع هبتك امم ىفوأ

 .(أفلؤم 41)و (َفّلْؤِم 73) هقبس نم لك نع سبتقا باتك لوأ هنإ (6
 : ةيلاتلا رومألا باتكلا ىلع ذخّوي اممو

 ءاطخألا هذه لثم ردصت نأ ًابيرغ سيلو «ةيئالمإلاو ةيوحنلا ءاطخألا ةرثك (1

 .ةيبرعلاب علض هل سيل بيبط نع

  لمعتسي وهف ًايبلح فلؤملا ناك املو «نايحألا نم ريثك يف ةيماعلا ةغللا هلامعتسا (2

 ةيماعلا ظافلألا كلت تالولدمب مبلعلا يبلحلا ريغ ىلع رذعتي هنإف كلذلو «ةيبلحلا ةيّماعلا

 تاملك ابيف نأل «لدبعلا ةصاخب ةيماعلاو ةغللا ةعيبط نأل ًارظنو ءاهنم دارملا فرعُي نأ

 اه دوجو ال انفلّؤم اهلمعتسا يتلا تاملكلا ضعب تناك دقف ءتومت تاملكو «دلوت

 يدسألا نيدلا ريخل بلح ةعوسوم ىلإ عوجرلا ىلإ انررطضا امم «مويلا ةيبلحلا ةيماعلا يف
 ةيصخشلا انتفرعم انتفعنْنأ 5 «تاملكلا ضعب يف ةعوسوملا هذه انتفعسأف ءابتفرعمل

 .ةليلقلا تاملكلا ضعب مامأ يديألا يفوتكم انفقوو ؛ىرخأ تاملكب

 نكي مل هنكلو «هيمدقتم بتك نم لقني انفلؤم ناك دقل ءصوصنلا يف هفرصت 3
 «نايحألا نم ريثك يف صوصنلا هذه رصتخي ناك دقف «مهبتك يف ةنّودملا مهصوصنب مزتلي

 صوصنو «نوناقلا صوصن يف كلذ ُلَعْفَي ام رثكأو «نايحألا ضعب اهيلع فيضي ناك ال
 موهفم ريغ ىنعملا حبصي ذإ ءالْخُم راصتخالا اذه نوكي ام ًاريثكو «ةيطارقبلا تاجلاعملا

 يف ةدوجوم ريغ يهو  اهرثكأ امو  ةيوحن ءاطخأ عقت وأ ءراصتخالا اذه ةجيتن

 ًاموهفم هلعجت يتلا دودحلا يف ءهلصأ ىلإ هدرب صنلا ميوقت ىلإ نيرطضم انلعج امم «لصألا
 .ءىراقلا ىدل
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 : هب نيديعلا ةقالعو غامدلل يضرع عطقمل يحيضوتلا مسرلا

 : يلي امب زاتيو ءبطلا بتك يف هعون نم لوألا مسرلا اذه ربتعي

 غامدلا لكش اذه) ةروصلا راطإ يف ةفيلخ ركذيو ةيغامدلا تانيطبلا ناكم مسر

 عبرأ دوجو ءانع نود دجي ةروصلل ققدملا نأ ريغ (سمنلا ىوقلا لحم ةثالثلا هنوطبو

 «(تهمامدرت ايناطنف ىمسملا كرتشملا سحلا) لحم وهو (مّدقملا نيطبلا) : يهو تانيطب

 ناكم مث «(كرتشملا سحلا ةنازخو ةروصلا) لحم وهو (مدقملا نم رخؤملا) نيطبلا مث

 وهو (رخّؤملا نيطبلا) ناكم مث (ةيمولا ةوقلاو ةليختملا) لحم وهو (طسوألا نيطبلا)
 .(ةركاذلاو ةظفاحلا ةوقلا) لح

 هرم ةيفاجلا مألا اياحسلاو «غامدلا ًافّلغم منودمند» قاحمسلا مسرلا رهظُي اك

 ©01ةءمرو نييمشلا نيبصعلا يتملح مسرلا رهظي 5 منو هع, نونحلا مألا و 12

 ةمحتلملا ةقبطلا ودبتو «(2ء[(عمووا 8هم»ع يرخصلا) يرجحلا مظعلاو حلعدعو

 ةقعشم اهنأ ول اك ماعد ةبلصلا ةقبطلاو «قاحمسلا نم ةّقتشم اهنأ ول ا هموزسصعنمو
 (نيتفوجملا نيتبصعلا) 0من >[عمبوو نييرصبلا نييبصعلل ةبسنلاب امأ .ةيفاجلا مألا نم.

 ©مانء 0طنهعتم يرصبلا بلاصتلاب امعؤاقتلا مث نينيعلا رخؤم نم امهجورخ ءالجب ودبيف

 ةجسنأ ربع بناج لك يف (رصابلا حورلا) ريسو ؛غامدلا ىلإ بلاصتلا دعب امهوخدو
 ...(رخؤملا نيطبلا) وأ 0 كمتا] آرمطع يوفقلا ْصفلا يف ايقلتي ىتح غامدلا

 : ةيلاتلا تاظحالملا ءادبإ نم دبالف ءاهسفن نيعلا حيرشتل ةبسنلاب امأ

 اقفو كلذو نيعلا طسو يف 1رعمو (ةيديلجلا ةبوطرلا) ةسدعلا فلؤملا عضو أ

 «نيعلا مجحل ةبسنلاب ًادج ًاريبك اهمجح ودبيو «(سونيلاج) رصع ذنم «هيقباس ملاعتل
 ةرفص دشأ ؟ة:هماد5 (ةيجاجزلا ةبوطرلا) يجاجزلا عئاملا لعج امم أريبك ًازيح لغشت

 .عقاولا يف وه امم

 ةيضيبلا ةبوطرلا مامأ (ةيحزقلا) ةيبنعلا ةقبطلا طسو يف ةقدحلا فلؤملا مسرو ل ب

 .(2مدهساعو قلعملا طابرلا) ةيتوبكنعلا ةقبطلاو ىعءودعنو سدس
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 يه ام ةرفص دشأ يهو «ةدحاو ةقبط وذ ءاشغ اهنأ ول 5 ةينرقلا رهظت ل ج

 حطس سدس ل ةينرقلا حطس لكشي) ةينيعلا ةركلا حطس ىلإ ةبسنلاب عقاولا يف هيلع
 سيل  ةينرقلاو ةبلصلا نيب ام ةقطنملا وهو  (ةنسطدو) مللا نأ أ .(نيعلا ةرك

 .حوضولا لك أحضاو

 نييزاوتم نيطخ لكش ىلع (رصابلا حورلا) مسر ىلع ٌرصُأ دق فلؤملا نأ ودبي د
 مسري ناك هنأ ول 5 «ةسدعلا ةرخؤومو (مهمزاا2) يرصبلا بصعلا ةملح نيب ام
 .(6اهوبع ةكولك ةانق) ةيزكرملا ةانقلا عضويو

 (ةيكبشلا ؛«ةيميشملا «ةبلصلا «ةيتوبكنعلا «ةيبنعلا «ةينرقلا) نيعلا تاقبط ودبت  ه

 .مسرلا يف حوضولا لك ةحضاو (ةيديلجلا «ةيضيبلا «ةيجاجزلا) اهتابوطرو

 يأ فلؤملا ركذي مل ءىرصبلا بلاصتلا فلخ ثلثملا طسو يف ةرئاد دجوت لو
 مذةتاممرت ناهس ةيماخنلا ةّرغلا مسري نأ لواحي ناك اذإ ام يردأ تسلو ءاهنع ءيش

 .ةيماخنلا ةدغلا ناكم وه يحيرشتلا ناكملا نأ ذإ

 «لوبقم يملع ريسفت يأ هل دجأ نأ عطتسأ ملف ,ةضرعتسملا طوطخلا وذ ثلنملا امأ

 فرتعن نأ نم انل دبالف ,يحيرشتلا عطقملا اذه يف ,ةطيسبلا تانملا ضعب دوجو مغغرو

 ىلع ةريثك تالواحم اهتعبت هب نينيعلا ةقالعو غامدلا مسرل ةداجو ةميرج ةلواحم اهنأب
 مسر لوأ 2. 77. ؟هصصعءلدو عضو ثيح (1827) ماع ناك ىتحو «ذورقلا م

 .نيعلا جرشتل حيحص

 : ةيحارجلا تاودألا لودج

 ةلآلا مسر ءىراقلا دجي ثيح لودجلا اذه يف نييلج بيترتلا نسحو ةقانألا ودبت
 كلذ يف فلاخ دقو ءاهلامعتسا ةقيرط هتحتو «ةلآلا مسا هقوفو لصفنم راطإ يف ةيحارجلا

 باتكلا نتم يف ةيحارجلا ةلآلا مسر نوعضي اوناك نيذلا نيفلؤملا نم هقبس نم لك

 .(اهممر اذهو وأ امتروص هذهو) ةرابع نورك ذيو
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 دق وهف .(س) لوبنطسا ةخسن يف هنع (ب) سيراب ةخسن يف لودجلا فلتخيو

 ةخسن يف عضو اهيب «(43 )42  انه نيتحفص يف (ب) سيراب ةخسن يف عضُو
 .(223 222 )221  يه عبرو نيتحفص يف (س) يف لوبنطسا

 نينانف اناك نيخسانلا نأ ودبيو (ةيحارج ةلآ 36) ل ٌمسر لودج لك يف دجويو

 قرزألاو رمحألاو دوسألا ناولألاب اهنيز ثيح «(لوبنطسا) ةطوطخم خسان اميسال «نيقينأ

 ضعب كانهو «بهذلاب اهتّولو تالآلا ضعبل ةيضرعلا عطاقملا ضعب مسرو «يبهذلاو

 الثم اهنمف : زاجيإب اهركذن امنإو ءامتراشإل ةجاح ال نيلودجلا نيب ةطيسبلا تافالتخالا
 دروو (س) يف (5) مقر راطإلا يف عضو اهيب (3) مقر راطإلا يف (ب) يف زاكلا عضو

 يف دحاو راطإ يف نرقلاو طعسملا عضوو .(س) يف (تفس)و (ب) يف (تفش) مسا

 اهمأل امبرو (س) يف نيغدصلا ىوكم مسر مدعو .(س) يف نيفلتخم نيراطإ يفو (ب)
 .اهلفغأ كلذلو برّعلا ىوكم امامت هباشت

 : باتكلا رداصم

 نيعبسو ةئالث ىلإ هتامولعم ءاذه هباتك يف «يبلحلا نساحم يبأ نب ةفيلخ اع دقل

 «يقفاغلاو ؛نينحو يربطلاو ءانيس نباو ءيزارلاك روهشملا يبرعلا مهنم هقبس نمم ءافلؤم

 ,لاحكلا لهس «ةعانص «لاحكلا نادبعك رومغملا مهنمو يزاوهألاو ءرهز نباو

 .هدهع يف نيروهشملا نم ءالؤه ناك امبرو «كلذ رخآ ىلإو رهاسلا ,دنه نب جرفلا وبأ

 (طارقبأ)و (سونيلاج) لثم ينانويلا مهنمو «مهنع ًائيش انل اوركذي ملا نيخرؤملا نكلو

 «(سكيارأ) لثم يدنهلا مهنمو .مهريغو «(سويسابيروأ)و (سوفتيل)و (سروفيرب)و
 نكميو ءاباتك نيعبرأو ًادحاو عجارمو بتك نم ركذ اميف ركذ هنأ ل ؛(سيلبارا)و

 (نوناقلا) نعو يربطلل (ةيطارقبلا تاجلاعملا) نع ًالقن رثكأ ناك هنأ ظحالي نأ سرادلل

 .يزارلل يناثلا هئزج يف (يواحلا) نعو انيس نبا سيئرلا خيشلل
 كلذو ؛(غربشريه) اهنع بتك نأ ذنم ًايملع ًالدج انفلْؤم عجارم ةمئاق تراثأ دقلو

 دقلو «ةيملعلا تابتكملا نم دقف دق هنأ وأ ءفورعم ريغ عجارملا هذه نم ًاددع نأل
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 ىلع ءوضلا ىقلأو «ةمئاقلا هذه ةسارد يف (ةنرامح تأشنإ روتكدلا ذاتسألا بهسأ

 تاطوطختلا نم ًاددع ركذ هنأ 5 «(غربشريه) اهيف عقو يتلا تانهلاو ءاطخألا نم ددع

 دق تناك امم اهريغو دادغبو قشمدو نيلربو نارهط تابتكم يف اهيلع علطاو اهدجو

 ..لبق نم ةدوقفم ت ربتعا

 : باتكلا خس

 دمحم) روتكدلا ىقتلا ثيح (م1982) ماع ىلإ (لحكلا يف يناكلا) عم انتصق دوعت

 ةنيدم يف ثارتلا رشنب نيمتهملاو نيئحابلاو نيققحملا ءالمزلا نم ددعب (يقافو رفاظ

 مدقي كاذنا ينافو روتكدلا ناكو ...يمالسإلا بطلل يملاعلا رمتْوملا داقعنا ءانثأ تيوكلا

 ناملس روتكدلا ذاتسألا ليمزلا تفلو «(نيعلا ةحارج يف هرثأو يوارهزلا) نع ًاثحب
 دنع ةلاحكلا نع بتك ام ةمق يف ربتعت بتك ةعبرأ ىلإ (يقئافو روتكدلا) رظن ةياطق

 : يهو الأ نيملسملاو برعلا

 .نونفلا عماجو نويعلا رون 1

 .برجملا لحكلا يف بذهملا 2

 .لحكلا يف يفاكلا 3

 .نيعلا ملع يف بختنملا 4

 شبنو قيقحتلا قيرط يف ريسلا ةرورض ىلع يئافو روتكدلا ةياطق روتكدلا ثحو

 ضعب ةلسارمب ُئافو روتكدلا أدبو ...ريظنلا عطقنم ًاعيجشت كلذ ىلع هعجشو «ثارتلا

 .ة1نم ظل ةرّعصم مالفأ ىلع لوصحلل ةيملاعلا تابتكملا

 ةنيدم يف يلافو روتكدلا (ةنرامح تآشن) روتكدلا ليمزلا راز (1982) ماع يفو

 ثارتلا رومأ اسرادتو ءابيف هرارقتساو ضايرلل هلاقتنا لبق ممقي ناك ثيح (نوتغنكيل)

 ...رشني نأ هللا هل ءاشي ام رشنل لمعلا ىلع همزع ينافو روتكدلا ىدبأو ...تاطوطخلاو

 م,مقعنول ©.) يدولب كيرديرف روتكدلا ذاتسألا عم لمعي كاذنا ناك هنأو اميسال

 بيذهتو حيحصت يف (102) (اويا) ةعماج يف نويعلا ةحارج مسق سيئر (81ه4]
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 ةيبرعلا ةبقحلاب قلعتملاو (غربشريه) ةعوسوم نم يناثلا ءزجلل ةيزيلكنالا ةمجرتلا
 ...ةيمالسإلا

 اروكشم عراس ىتح (نيلرب) يف هتماقإ لحن ىلإ (ةنرامح) روتكدلا داع نأ امو

 يف يفاكلا) (لوبنطسا) ةبتكم ةخسن نع هتزايح يف تناك يتلا ةلماك ةروصلا لاسرإب

 لصح مث ؛ىرخألا تاطوطخملا ضعب نم تاحفصل ًادج ريبك ددع عم (لحكلا

 ةبتكملا نع نيلوؤسملا نواعت لضفب (سيراب) ةخسنل رّمصم مليف ىلع (ينافو روتكدلا)
 .(نطسوب) ةنيدم يف نييصاصتخالا دحأ لبق نم مليفلا ريهظت متو «ةينطولا

 (نويعلا رون) خسن ةلباقمب ينافو روتكدلا لاغشنال باتكلا اذه يف لمعلا فقوتو

 نيبو هنيب نواعتلا مت ثيح (1983) ربمتبس ضايرلا ىلإ لقتنا نأ ىلإ .(بذهملا)و
 .قيقحتلا يف كرتشملا لمعلا ىلع (يجعلق ساور دمحم) روتكدلا

 ثارتلا رومأب نيمتهملاو نيفقثملا بابشلا نم ةبخن ىلع فرعت ضايرلا ةنيدم فو

 نيسحلا نسحملا دبع ديز روتكدلا ذاتسألا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع مهنم تاطوطخماو

 نب زيزعلا دبع روتكدلاو «ةيمالسإلا ثوحبلاو تاساردلل لصيف كلملا زكرم سيئر

 يف رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا زكرم ىلع فرشملا بصنم لغش يذلا يرجيوتلا نائع
 ةيفاقثلا نوؤشلل دعاسملا ماعلا ريدملا بصنم ًايلاح لغشي يذلاو دوعس كلملا ةعماج

 ريخخ انع هلل مهازج اوناكف .طابرلا ةنيدم يف ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملاب

 برستو «ةمهلا ترتف املك قيرطلا اذه يف رارمتسالل انل معد ريخو .نوع ربكأ ءازجلا
 اهب نابتسي ال تاناكمإ انفرصت تحت ديز روتكدلا ذاتسألا عضوو «سفنلا ىلإ بعتلا

 ذاتسألا طيشنلا باشلا انل ْغّرَف دق هنأو ةصاخبو اهريغو ةينف نم «لصيف كلملا زكرم يف

 تاملكلا قستمو ©هونوانا# يلآلا بساحلا لامعتساو ةعابطلا ريبخ يعافرلا دجام

 زاهج ىلع (لوبنطسا) ةطوطخم عبطب مريخ هللا هازج) ماقف ...0ه24 طممءهووه«

 ...لاملاو دهجلا نم ريثكلا انيلع رفو امم .(تاملكلا قسنم) (دئارلا)

 ناهتسي ال ٍدَحَت نم انهجاوي ام انكردأ ىتح (سيراب) ةطوطخم ىلع انعلطا نأ امو

 هانلمع ام لّوَأ ناكف ءأديج ًابيترت ةبترم ريغو ًاّدج ميدق طخ ةبوتكم اهنأل كلذو ءهب
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 ةيلمع انأدب مث (لوبنطسا) ةخسن بيترت بسح اهانبترو «ةطوطخملا قاروأ انصصق نأ

 .ةطوطخم لك يف نآلا ثحبنلو

 عقت ...باتكلا يف (ب) ب اهملإ انرشأو (يودو 2999) مقر سيراب ةطوطخم (1
 اهنم بوتكملا ءرجلاو (مس15,5 >> 24) سايق (010) ةقرو (248) يف ةطوطخلا

 (15 )12  نم رطس لك يفو أرطس (24) ةحفص لك يفو «(مس12,5 ا“ 19)
 طوطخو لوصفلا نيوانع ادعام ,دوسألا ربحلاب ءورقم يخسن طخمب ةبوتكم ةملك

 لالخ (ُئافو رفاظ دمحم) روتكدلا اهيلع علّطا دقو ءرمحألا ربحلاب تبتك اهنإف لوادجلا
 .(1986) فيص يف سيراب يف ةينطولا ةبتكملل هترايز

 يلصوملا يحيسملا ديعس يلأ نب زيزعلا دبع اهبتك) بتتك اهنم (245) ةقرولا ىلعو
 ةئاتسو نيعبسو ثالث ةنس كرابملا ناضمر نم رشع سماخ سيمخلا راهن ببطخلا
 يناثلا نوناك يلاوح قفاوي ام يأ .(ردنكسالل (1586) ةنس راذا (14) قفاوملا ةيرجه

 ركذ يذلا فلؤملاب دهع ةيبرق اهنأ ًاحضاو ودبي كلذبو .داليملل (1274) (ربمسيد)
 .(ه654و 652) يماع بلح ةنيدم يف هل تعقو يتلا ثادحألا ضعب

 .اهيلع هزاجأ فلؤملا نأ الإ «فلؤملا ىلع اهأرق هنأ خسانلا ركذي ملو

 باتكلا يف (س) ب اهيلإ انرشأو (العمن تهصن. 924) مقر (لوبنطسا) ةطوطخم 2
 (10 )8  رطس لك يفو ارطس (27) ةحفصلا يف (5هازو) ةقرو (230) يف عقتو

 لوصفلا نيوانع تبتك دقو ءدوسألا ربحلابو ًاّدج ليمج يخسن طخب ةيوتكم تاملك

 ُئافو رفاظ دمحم روتكدلا اهيلع علطا دقو ...ًاعئار ًابيترت ةبترم يهو ءرمحألا ريحلاب اهيف
 هكلُم) بتك ىلوألا ةحفصلا ىلعو «(1986) فيص يف ةيناميلسلا ةبتكملل هترايز لالخ
 ءارغطو متخو (يلاعتملا يرابلا امهنع افع «يلاولا دمحأ ريدقلا كلملا ىلإ ريقفلا دبعلا

 باتكلا ناونع ىلإ ةفاضإ اذه (ناخ يزاغ نب ناخ دمحأ ناطلسلا نبا ناطلسلا)

 .فلؤملاو
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 رصعلا دعب سيمخلا موي ٍهجسن نم غارفلا ناكو) ركذ دقف ةريخألا ةحفصلا ىلع امأ

 قفاوي ام يأ .(ةئامعستو نيتسو عبس ةنس روهش نم مارحلا ةجحلا رهش نم عباسلا

 (300) ب فلؤملا دهع دعب تخسن اهنأ يأ .(م1560) (سطسغأ) بآ رخاوأ ًابيرقت
 .هب نينيعلا ةقالعو غامدلا عطقم ةروص دوجوب ةطوطخملا هذه زاتمتو ...ًابيرقت ةنس

 ةءارق لهسألاو لضفألا ةخسدلا اهمأل ًارظنو ...ًاعيمج لوادجلا امهصقني هنأ ريغ

 يف سيراب ةخسن عم فالخلا هجوأ ىلإ انرشأو «قيقحتلا يف اهاندمتعا دقف لمكألاو

 .يشاوحلا

 افلؤم مث ءلوصف ةتس نم امهنم الك فلأتت نيتلمجو ةمدقم نم باتكلا فلأتيو

 رمأ يف اهيلع حلطصملا سيباقملاو ليياكملاو نازوألا يف لصف مث ءالصف نيعبرأ نم
 .اهدصف نكمي يتلا قورعلل لودج عم دصفلا يف ةدرفم ةلاقم مث ...بطلا

 ذاتسألا مركت (1988) ناسين يف بلح ةنيدم ىلإ ينافو روتكدلا ةرايز ىدلو

 بلح ةعماج يف ةيرهزلاو ةيدلجلا ضارمألا مسق سيئر ةداحش ميركلا دبع روتكدلا

 دمحأل ةيطارقبلا تاجلاعملا باتك نم ةعبارلا ةلاقملا نم ةخسن ُقافو روتكدلا ىدهأو

 .اهنع نساحملا يبأ نب ةفيلخ تاسابتقا ضعب حيحصتل نمثي ردقي ال ًانوعو ًادنس

 خيرات دهعم ريدم (نيكزس داؤف) روسفوربلا ةرايزب ماق دق ؛ينافو روتكدلا نأ اك
 ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج يف (تروفكنارف) ةعماج راطإ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا

 يف (6375) مقر ةطوطخم نع ريوصتلاب عوبطملاو (يزاوهالا سابع نب يلعل) (ةيبطلا
 ةححسن لع يافو روتك دلا لصح دقو ...(لوبتطسا) ةعماج ةبتكم نم يبرعلا مسقلا

 .باتكلا نتم يف تاالاحالا ضعبل ًاعئار انوع تناكف ةطوطخملا هذه نم

 : قيقحتلا يف ادلمع

 انرشأو ءامهنم باوصلا هنأ دقتعن ام نتملا يف انعضوو نيتطوطخلا ةلباقمب انمق دقل
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 سابتلالا نطاوم ىلع كلذ يف انرصتقاو «لكشلاب صنلا انطبضو «شماهلا يف تافالخلا ىلإ

 دقتعن امو ةيوغللا ظافلألا نم ضمغ ام ءانحرشو ءانمجرت اي .هادعام انكرتو «نظن اميف

 ضعب انعبتت اننأ ام ...ةيحالطصالا تاملكلاو ةدرفملا ةيودألا نم ءحرشلا ىلإ ةجاحب هنأ

 مث .هب سبتلمللا طبضنو «سبتقملا نراقنل «باتكلا يف ةروكذملا عجارملا ىلإ تالاحإلا

 : ةيتآلا قحالملا باتكلا ةياهن يف انعضو

 ام بسح ًايئاجه ةبترم باتكلا يف ةروكذملا ةدرفملا ةيودألا ءامسأب ًاقحلم ]1

 ...انيدل اهرفوت بسح ةيسنرفلاو ةيزيلكنالاو ةينيتاللاب اهلباقي ام عم ,باتكلا يف تدرو

 .هنع انتامولعم اهنم انيقتسا يتلا عجارملاو ءءاود لك نع طيسب حرش عم

 ةمجج رت عم ايئاجه ةبترم باتكلا يف اهركذ درو يتلا مالعألا ءامسأب ًاقحلم 2

 .(ناكمإلا بسح) اهانيصقت يتلا عجارملل أتبثو ءاهنم لكل ةرصتخم

 امم اهضعب دجاوت عضاوم ركذو «باتكلا يف ةدراولا بتكلا ءامأب ًاقحلم 3

 ...تامولعملا نم نكمم ردق ربكأ هنع عمجن نأ انعطتسا

 ...دادسلاو قيفوتلا ىلاعت هللا لأسن
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 هلمدأ قرح | رجربا يهنأ 8-52 قعسبا / قتلا هلع

 1 اداب هشكوتنا

 * لرعي فرطتا هرثك مرآ توم
355 8 

 واس هرخا . قاملا صارم م7 يتم اهرتسإ

000 

 نوعا ىتبتيلا ركصلا ربكلا نونا ريقَشا هيريلملا هبوطرلأ ارش ا
 هنوصرلا هيحاجز الما * لاصنالاقرغت رسوغنا هروركلا ريعسملا

 وموساسسمي 

 .ءالقلا هلع لاس ار < منعا غلا ةقوكا ربك ركلا رس -

. 

 50 ءاالذالا ]ع 6, "010م الغ ا( :5أ

0/0 701000 

 (924 عماج يني) لوبنطسا ةطوطخم ةريخألا فالغلا ةحفص



 و
000 

 مق
 ير جي ىع
 ىيسم وزنا ندا سلب

 ييايياي . 11 تان تن! 222171

 (محرلا نمحرلا هللا مسب)
 (1)نيعتسن هبو

 دمحلا «2)[هنع هللا افع (نساحا يبأ نب , ةفيلخ» هناحبس هللأ ىلإ ريقفلا ٌدبعلا لاق]

 .ًمركو فّرْسَو 2 هدعب نم هلاو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .هدمح ٌقح هلل

 ةوقلا فرش ىفخي ال هنإ (يبلحلا نساحملا يأ نب ةفيلخ» باتكلا اذه ررحم لوقي

 ةّدرفنملا بتكلا لك فرش تربدتو ٌتلّمأت الو «ةريصُب يذ ىلع اهب عافتنالاو ةرصابلا

 هتالاقم ثالثو نيعلا يف نيتحل «ةرشعلا تاللاقملا» لشم اهتاجلاعمو نيعلا ض ضارمأب ةصتخا

 فيرعتل هعنصو ءهتخأ نبا ُشْيبُحَل باتكو «باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ىلع اهيف أضيأ

 نيترفظلاو «ةريبكلا ةرفظلاك اهضَرَم لكشو ِنْيَعلا لكش عضو هنأ : كلذو ءاهضارمأ
 باتك هامسو ؛ليكشتلا يف اهيضارمأ ٌعضو هنكمأ امو ««ةلوبسملا َنيعلاو («3)نيتيقتلملا

 ءايعشأ نب , لاينادل اهحرشو ««لاحكلا ىسيع نب لع ةركذت»و (نيعلا ضارمأ فيرعت)

 باتكو «روصنم ةركذت)و (لحكلا يف ةيابنلا» باتكو «نيعلا يف يزارلل «رجشملا»و

 ,77لاحكلا يرصملا لْيَمَذ نبا ةلاقمو «لاحكلا (2ّيِدِمآْلا باتكو «؟)يرُبكُعلا

 ًاضيأ ةلاقمو (©نيعلا يف راّيس يبأ نب ةلاقمو :«©لاحكلا رهام يأ نب ىبسوم باتكو

 باتكو ,2110لاّسكلا نادّْبع باتكو ,12هجدقو هجالعو ءاملا يف يرصملا لْيَمذ نبال

 جالع يف ينِرْعَملا نيترازولا وذ فرطُملا وبأ اهفلأ ةلاقمو :220لاحكلا ينايرتلا نادامُرأ

 ٍرصاَّبلا حالصإ» باتكو «راصبألا ٍجالِع يف راكفألا ةهزن» ب اهبقلو ريصابلا حور

 .4يتقث هبو» س يف (1)

 .ب نم طقس نيترصاخلا نيب ام )2

 .(ب) نم ةصقان (12) (11(4) :(10) ((9) ((8) «(7) ء(6) يذر) ي4) «(3)
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 ءابتاجالعو اهضارمأو نيعلا يف ينُصحلل ةّروجرَأو «لاّحكلا ٍناحتما» باتكو «ةريصببلاو

 .هذه ريغو

 ركذو اهحُحيرشت هيفو ّآلإ رصتخم وأ طوُسبَم ٌباتك بطلا يف نوكي نأ لقي هنأ عم
 نم نفلا اذه نيناوق ىلع ًالمتشم كلذ لك تدجو ءاهتاجالعو اهيطارمأ ضعب
 ملعلا اذه هيلإ ٌرِقَتفي ام ضعب لامهإ «ىلاعت هللا مهمحر ءمبنم عقو امبر هنأ ريغ «تاّيلكلا

 تايئزجلا نم ُيْرجلا

 «نيعلا يف ًالوُدْجَم ًاباتك عضأ نأ هّصغ هُئيَداحمو ءةّصرُف هُتَباجإ تناك نم ينلأس مث

 نع ًالضف تاطوسُبملا رثكأ اهنع تّلخ ابر تادايزو بتكلا هذه نم هتلمأت امل ًاعماج

 ءاهتعبتت ةّمج ممانمو ءاهثدهاش تايلمعلو «تاجلاعملا يف ٌبراجت عم «تارصتخمملا

 : هتيمسو لّمعلاو ملعلا يف ٌلواَدَجلا هذه ٌتعضوو «لأس ام ىلإ هتبجأف

 (لحكلا ف يفاكلا»

 عافتنالا نم عرسأ هب عافتنالا ٌرهظيو ءدْصُملا ىلإ جاتحت نيعلا ٌضارمأ تناك املو

 «كلذ ةيفيكو «ةّدوصفملا قورُعلا ةيمك اهيف ٌركذأ ٍدّصفْلا يف ةلاقمب ٌباتكلا ٌثتفدرأ «هريغب

 ةيلك ٍدعاوق طبض ىلإ جاتحي 5 لاحكلا نإف ءابيف قفّتا نإ أطخلا كرادتو ءاهّعفانمو

 جادحسيف ٠ ءٌدصاق ةرورضلا تقو يف هرضحي ابر كلذكف «هتعانص ىلع اهب نيعتسي «ةيبط

 .هيسفنب هتعانص نع رجراخلا يبزجلا عرفلا اذه ةرشابم ىلإ

 .بينأ هيلإو لكوتأ هيلَع هلك رمألا يف عّرفملا هيلإ ,نيعملاو قفوملا وه هناحبس هللاو

 : نيتلمج نمضتي وهو

 .فوجألا بصعلا لاحو «ةيلكلا اهلاوحأو اهجيرشتو نْيَعلا دح يف : ىلوألا

 ىلع لمتشت يهو «هأدبمو نيعلل كّرحما بّصعلاو هيف رصابلا .حورلا نايرس ةيفيكو
 : لوصف ةةتس

 .كلذ بابسأو اهناولأو اهجازمو نيعلا ٌدَح يف : لوألا لصفلا

 .اهئشنم ةيفيكو نّْيَعْلا تاقبط حيرشت يف : يناثلا لصفلا
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 .نيعلا تابوطر رمأ يف : ثلاغلا لصفلا

 .راصبإلا ةيفيكو هبّصعو رِصاَبلا حورلا رمأ يف : عبارلا لصفلا

 ظ .هئشنمو نيعلل كرحملا بّصَعلا رمأ يف : سماخلا لصفلا

 اهلوصأو بادهألاو ءنفجلا لضعو نيعلا لّضَع حيرشت يف : سداسلا لصفلا

 .بيرَتلا نم هيلع ردقأ ام غلبأب امهيَبصعو نيئيعلاو ,غامُدلا لكش ٌُعضأ مث ءاهتعفنمو

 : لوصف ةتس ىلع لمعشت : ةيناثلا ةلمجلاو

 تاقؤأ ةفرعمو ةحصلا ظفح يف يملعلا ءزجلا نم يّلك ٍنوناق يف : لوألا ُلصفلا
 .ضرملا

 ةّراضلا ءايشألا ركذو نّْيَعلا ةحص ظفح يف ًايلك ًامالك نّمضتي : يناثلا لصفلا

 .اهل ةّيْوَقملا احصل ظفاحلاو امل ةعفانلا ءايشألاو اهب

 .اه ءاودلا عضوو نيْعلا تف ةيفيك يف : ثلاثلا لصفلا

 .هزايتخاو «ليملا لكش نوكي ام دوجأ يف : عبارلا لصفلا

 .,ضرم لك ىضتقمب فايشألا اهيلع فاذي يتلا تالآلا ركذ يف : سماخلا لصفلا

 نْيَعلا ضارمأ هجالع دنع لاّحكلا سبل نوكي ام دوجأ ركذ يف : سداسلا لصفلا

 يأ نمو اهتاّيهامو نْيِئْيَعلاو نافجألا ضارمأ ددَع ىلع لمتشت لوادج كلذ ولتي مث
 اهذوجو نوكي نسلاو ٍةنسلا لوصف نم لصف نأ يفو «يه ةثالثلا ضارمألا سانجأ

 نكمي ام .جالعو اهتامالعو اهبابسأ مث ءامهنيب امو ملاسلا ريغو اهنم .ملاسلاو رثكأ

 ليواقأ نم يتادرفمب اهنم لودج 3 عبتاو «هنع ةيفخلاو ٌسَحلل ٍةرهاظلا ءابنم هججالع

 ٌعبتُأ مث «تابكرملا نع تاقوألا ضعب يف كينغيل ءضرملا كلذب صقخي امم ءامّكحلا
 ةقاطلا بسحب ةّيصاخلاو جازملاب ٌسِحلل ةّدّدحملا ةيودألا ضعب ركذب ةروكذملا ل وادجلا

 .جالع ىلع لمتشت ٌحاولأ اهولتي مث ءزاجيإلاو راصتخالا نم هيلع ُتْرَدَك ام غلبأ عم
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 0 14 ش عر "م ع

 يأ يف ريشا كلذ ىلإ رقتفي لودج لك يفو «ِديلاب لمعلا ىلإ ةجاتحملا 7*2 ضارمالا
 0 7 و # 0 00

 .سحلا نع ةيفّحلا ضارمألا لوادج تبئا كلذ دعبو ءحاولالا كلت نم وه ِدَدَع

 لّودج فيضأو «اهيلع فقتس اك الصف نيعبرأ ىلع هتمسق نيذابارقأب ّباتكلا متخأو

 ام لثمب بولطملا ءاودلا ىلإ لودج لك يف كليحنو ءاهدادعأو هتابكره مسرب _جالعلا

 قيلعتلا اذه نوكي ثيحب هيلع كُهبنن امنإف «ةيذغألاب صتخملا بابلا الخام ؛بوتكم هيلع
 .ةأناع نمل ًابرقتسم (هانعم 5 ًايفاك

 ناعتسملا هللابو ؛هاوحف نيبتسي ىنعم حالصإو «هاري للخ ّدس هيف رظانلا يف ُسمتلَأو

 .نالكتلا هيلعو

 .«ةجاتحملا ضارمأ» لصألا يف (13)
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 يرق .يردال مح
 ىسموزرم» نا ساس

 ىلوألا ةلمعلا]

 اهلاوحأو اهحيرشتو نيغلا كح

 هيف رصابلا مورلا نايرس ةيفيكو
 هوحبمو نيخلل كرحملا بصخلاو

 : 91[لوصف ةتس ىلع لمعشت يهو

 .باتكلا قيسنت نسحل انلبق :نم ةدايز (1)



- 
 لع

 معشر

 يرجل يردال لى
 ىسسم وز ند سكس)
 اييايايايي _ [11 0 تايب ت1 ت1. 2



 ضر

 ئرج ١ يرد ىج
 ىسيسموزم» ندا» سكن)»

 يايات يحي. [ 11 0 مارح حجل ا[ 0 1م

 لوألا لصفلا

 ىلوألا ةلمجلا نم

 .اهجازمو .ابتعفنمو ,نيعلا لح ف

 كلذ فاالتخا بابسأو اهناولأو

 .راصبإلا هب متي قدارإب (©كّرحَتم يلا سامح وضع ُنيعلا

 ناولأ ةلردتو ءرجراخ نم هيلع ٍةدراولا ٍتافآلا نم ندبلا سرحت نأ : اهقعفنمو

 رعض وم زرحأ ف تلعج كلذلو (ّبحأ ثيح ناسنإلا دس رتو ءاهلاكشأو .ماسجألا

 .هيلع ةَعيلطلاك نوكتل نَدَبلا العأ نم

 «ماروألاو قورعلا نم ايف مب اهثرارحف ءٌبطر ٌراح : لضفألا يعيبطلا اهججازمو

 لوأ ذنم جازملا اذه نع ةفرحنم ةَجزمأ اهل نوكي دقو .غامدلا نم ©©0....امبوطرو

 ةرمحو اهلْحكو اهيضرع ِةَعَّسو اهتكرح ةعرسب هيلع لَدتسُيو «ةرارحلا ىلإ امإ اهتّقلخ

 امإو ءاهنول ٍةقرز عم «كلذ دض : هليلدو قَدوُرِبلا ىلإ امإو ءاهيسملم ةرارحو اهنول

 دض : هليلد ءسْنيلا ىلإ امإو ءاهِتالضفو اهتيوطر ةرثكب هيلع لدتسيو «ةبوطرلا ىلإ
 .ةروكذملا لاوحألاو تايفيكلا يف ةطسوتم .جارملا ٌةلدتعملاو ءكلذ

 ساسح وضع نيعلا» 77 ص نيعلا يف رشعلا تالاقملا هباتك يف نيعلا فيرعت يف نينح لاق (2)
 نويعلا رون يف يومحلا لاحكلا فسوي نب نيدلا حالص' لاقو (رصاق فيرعت وهو عك رحتم

 13 ص تويعلا رون رظنا انه انفْلُول وه فيرعت نسحأو ةرصاب لآ ساسح وضع نيعلا»
 .س انقيقحن

 .(س) يف ةحضاو ريغ (3)
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 .©ءالعشلاو ءالْهَّشلاو ءاقرزلاو ءالخكلا : ئهو ةعبرأف : اهئاولأ امأو

 رْعص امإو ؛هترودك امإو ءرصابلا .حورلا ناصقن امإ : يهو ؛ةعبس ةلوحكلا ببسف

 ةدش امإو ءاهئرودك امإو «ةيِضْيَلا ةبوطرلا ةرثك امإو ءاهضافخنا امإو ةّيديلجلا ةّيوطرلا
 ُبابسألا تناك املكو ءهبَّسَحِب ةلوحكلل لعاف بابسألا هذه ُدحأف ّيبِعلا ةقبطلا ٍداوس

 فُعضتو ٌدتشتو «ةلوحكلا بابسأ دض : ةقرزلا ٌبابسأو ٌّدَشَأ ةلوحكلا تناك رثكأ

 بابسأ ضعب عامجا : ةلوعشلاو ةلوهُتشلا بابسأو ءاهدارفناو اهبابسأ ,عاتجا بسحب

 ءالعش ُنيعلا تناك رثكأ ةَلوحكلا ٌبابسأ تناك نإف قررا بابسأ ضعب عم ةلوحكلا

 .ةدوربلا ىلإو ءالعش تناك ٌرثكأ ةقرزلا ٌبابسُأ تناك نإو «ةرارحلا ىلإو
 ف ببسب امإو «تاقبطلا يف ببسب امإ ضرعت : ةقرزلا يف (5)خيشلا لاق

 ظ .تابوطرلا

 ةيفاص ةيضيبلاو رادقملا ©ةريثك اهنم ةّيديلَجلا تناك نإ اهنأ تابوطرلا يف ٌببسلاو

 نإ اهببسب ءاقرز نيعلا تناك «هتليلق وأ ,ٍرادقملا ةلدتعمو ءرجراخ ىلإ عضَوَلا ةبيرقو
 ةّيضيبلاو ةليلق ةيديلجلا وأ ءةّريك تابوطرلا تناك نإو ةَعَرانُم ةقّبطلا يف نكت م

 .ءالحك ٌنيعلا تناك ةرئاغ ةيديلجلا تناك وأ ءرْمَعلا ءاملا مالظإ ملظت «©ةريثك

 اهيبسب ُنيعلا تناك ءادوس تناك نإ اهنإف «ةّيبَنعلا يف وه تاقبطلا يف ٌبّبسلاو
 .ءاقرز َنْيَعلا ترّيص ءاقرز تناك نإو «ءالحك

 نوكي ال تبني ام لوأ هنإف «تابنلا لثم ٍحْضْتلا مدعل امإ ءاقرز ٌريصت ةيبعلاو

 نوكت ببسلا اذهو ءٌرضخت جضْنلا عم اهنإ مث «ضايّبلا ىلإ نوكي لب غّبَصلا رهاظ
 ةبوطرلا لّلحتل امإو «ةَعلاب ةبوطر نع نوكت ةقرز هذهو «ءالهشو ءاقرَر لافطألا نويع

2 

 «ّضيبي ذخأي هّتبوطر لّلحتت امدنع تابنلا لثم أَدج ًةجيضن تناك اذإ ٌعبصلا اهُعَبتي يتلا

 : لهشلا لصأو «ةرمح اهداوس طلاخ يتلا يه : ءالهشلاو «داوسلا ةديدشلا : ءالحكلا (4)
 .ةطلخ ةرمح اهتطلاخ يتلا نيعلا يه : ءالعشلاو «نينوللا طالتخا

 .130/2 نوناقلا يف وه صنلاو «نوناقلا باتك بحاص انيس نبا سيئرلا خيشلا وه (5)

 .نوناقلا نم هانححصف «ةريبك» لصألا يف (6)
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 مييف رثكت بّبسلا اذهل ُحياشملاو :مهئيعأ لّهشت ىضرملاو ءبلاغ سْنُي نع ةقرز هذهو

 نأل سيل ةَقّلِخلا يف ٌّعقو نول كلذ نوكي نأ امإو «ةّيزيرعلا للحتتو «ةبيرغلا ةبوطُلا
 .دقو «تقلُم اهنم يتلا ةبوطرلا ءافصل نوكي دقو ؛نكي مل امدعب اهيلإ تراص ةيبنعلا
 .هتءادر وأ رصَبلا ٍةّدوجب كلذ فرعيو «ةقلخلا لوأ يف تضرع اذإ؛نيتفالا ىدحال نوكي

 ةلوحكلا بابسأ ,عاتجا نم ثّدحت ةلهشلاو ّيِضَرَع اهنمو يعيبط اهنم ةقرزلاف
 تناك نإو]  ةّلْهّشلا وهو  ةقرزلاو ةَلْحَكلا نيب 5 اهنم بكرتيف «ةقرزلا بابسأو

 ةرورضم ٌءاقرزلا نيعلا تناكل (سلقذابمأ) هنظ ام ىلع  ةّيرانلا 7« [ةلهشلا

 اذإ راصبالا يف قرزلا نع ٌرصقي لُخكلا ضعبو ءرصبلا ةلآ يه يتلا ةّيرانلا اهنادقفل

 ذوفن ٌمنمي ةّيْيَبلا ببسب نوكي يذلا لحكلا نأ هيف ٌببسلاو «قفآل َةَقْرّرلا نكت م

 ؛ةيوطرلا ٍةّرودكل نوكي يذلا لثمو ,فافشإلا هتَّداَضُمِل ٍضاّيْبلاب ناولألا حابشأ
 ةكرح ىلإ بجت مل اضيأ ةريبك تناك اذإ اهنإف ءةّبوطرلا ٍةَرْثكل ببسلا ناك اذإ كلذكو
 ةبوطرلا ٍةلق ببسب ءاقرز نيعلا تناك اذإو اهب ٌدَتعُي ةباجإ ماّدق ىلإ جورخلاو قيدحتلا
 ٍةداملل ءوضلا كيرحت نم ضرعي امل راهلاب اهنم ةملظلا يفو ليللاب ٌرَّصْبَأ تناك ةّيِضيِبلا

 نع ُْرِجْعُي ؟ ءايشألا نّيِبت نع ٌرِجْعُي ةكرحلا هذه لثم ْنِإف ؛نئبتلا نع اهلغشَُت ليلقلا

 لقأ ليللاب اهّرصب نوكيف ةّيوطرلا ببسب ءالحكلا اَمأو ءءوضلا دعب ةَملّظلا ف ام نّيبت

 ةريثكلا ةداملاو ءرج راخ ىلإ ٍةداملل كيرحتو قيقدتو قيدحت ىلإ جاتحي كلذ نأ :ببسب

 .دشأ رّصَبلا ُممجتف ةقبطلا ببسب لكلا امأو «ةليلقلا نم ىصعأ نوكت

 ىرخألاو ءاقرز ةدحاولا هّئيع نوكت نم سانلا ضعب يف ُدَجوي دق هنأ ملعاو

 نينيعلا ىدحإل ثّدحي سْيُي نع وأ ءداب ببس نع وأ «ةّقلخ امإ كلذ نوكيو «ءالخك
 د 1 5

 .ناويحلا يقاب يف دجوي كلذكو («5فيحالا هتلاح هذه نمل برعلا تمس دقو

 .نوناقلا نم هانكر دبساو لصألا نم طقس (7)

 .21ء(6م20م ©طعمرسنه رضاحلا انتقو يف ىمست (8)

29 



- 
 رع

_ 

 1 نيد» سان»
 ياي ارخي 1711ج تايحب جا هج . تاس

 يناثلا لصفلا

 لوألا ةلمجا نم

 اهئشنم ةيفيك و ٍنيْعلا تاقبط .حيرشت يف

 اهنأل اذهب تيمسو «(ةبلصلا» ال لاقي لخخاد نم نيعلا تاقبط نم ٍةقبط لوأ نأ ملعا
 «قاحمسلا» ةقيطلا هذه ىمستو ءاهفوج مِظَع نم نّيَلأو اهتاقبط يتاب نم ٌبلصأ

 َنيَعلا 19يقوتلف اهتبالص امأ «ةتس نيعلا تاقبط دعت كلذلو (ءاشغ» ابيمسي مهضعبو
 05 َّ 2 0 ماو 2 5 7-0 ش ا 5

 ٍلخاد نم نيعلا ةلمج ٌدتشتلو ءاهمرجو اهناكم يف اهطسوتي هتئوشخو مظعلا ةبالص نم
 رجلا يوحي ٌنيِقر اهّدحأ : نيءاشغ غامدلا ىلَع نأل ءظيلغلا (217سيجننيملا اهوشنمو

 نافرعيو «سيجننيملا» ةينان ويلاب نايمسي ,هتلمج ىوحي ظيلغ رخالاو همرج نم مّدقملا

 هجورخ دنع لوألا ّبصعلا حورلا نايشغي ناءاشغلا ناذهو «ةّيفاجلا َمألاو ةقيقرلا مألاب

 ةبلصلا ةقيطلا ةيفاحلا مألا فرط نم اشنيف (نيعلا مظع لإ يهتن ثيح ىلإ رغامدلا نم

 درابف اهجازم امأو .لخاد نم نيعلا ةرك فصنب طين يطو لاهؤاذغ هنهو ةروكذملا

 فارطأ نم اشني مث ءفوجألا بّصعلا ٍءاشغ نم اهئوشنل كلذو «ضيبأ اهثولو ٌسباي
 ىمست ,جراخ نم اهتّرك ةطاحإ اهب لمكي ةقبط نيعلا ةرك فصن دنع ةقبطلا هذه

 هفافش يف توحنملا نرقلاب ٌةبيبش اهمأل مسالا اذهب ُتيِّمس امنإو 02«ةَّينرَقلا ةَقَطلا»

 .ةءعاعنه (9)

 .طأو ؟[ة:عم تونحلا مألاو 252 542:6ع ةيفاجلا مألا دصقتي هلعل اياحس حخكعمتمعع» (11)

 .0ممعمه (12)
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 ٌبيكرت هبشت :.لاقو  قلطلا يأ  ضرألا بكوكب امهُهّبشي نيتُحو «هتبالصو
 عير تاذ يهو ؛حئافصلاك ْتَدَجُو ْتَطيِْشَك ولو ءاهروشقو اهئازجأ يف ٍراَمْظألا

 تصح اذإ نوكتل نيعلا ءازجأ نم اهتمت امل ٌةياقو اهنأل كلذك تلعُجو :0ةاروشق
 ةَبْلَص ةقبطلا هذه نوكت نأ ىلإ جيعحاو ءاهبانم ىرخألا تبان اهروشق دحأ يف َهَقآلا

 رضت الكل ْانّيَل اهنطاب ٌنوكيو «رجراخ نم تايقالملا نع اهّلاعفنا رّسعيل ًءاّسلم رهاظلا
 لو «ةّييتعلا ٍةَقَبَطلا نم ءاذغلا ٌباذتجا لهسيل ةليلق ةرارح هيف لعجو ءاهتاقالمب ةّيبنعلا

 جيتحا ءاهمْرُج يف ةجراخلاو اهنم ةلخادلا نيتّرشِقلا نيب نيابتلا ىلإ ةيعاد ٌةَجاحلا تناك

 ٍةَجراخلا ةبلصلا ٍةَرْسِقلا ًءاذغ لصويل همرُجو هجازم يف امُهنيب طّسوتم ىلإ ةلاحُم ال

 يف امل اجوٌدزم طّسوتملا اذه نوكي نأ ٌجيتحاو ءاهنم ةلخادلا ةّيللا ةرشقلا نم اهنم

 اهيلت يتلا ن ةمئالم. ٌبرقأ نيتطسوتملا نم .قدحاو للك نوكتلو ةَعَمْمل | نم ةّيجوزلا
 ةبطر راح ةلخادلاو ءّةسباي ةدراب اهنم ٌجراخلا ةرشقلا «فلتخمف اهُجازم امأو

 ٍقورعلا نم اهيف سيل ذإ ةّيبئهلا ِةقّبطلا نم اهتلْمجم ءاذغو جازملا اتلدتعم ناتطسوتملاو
 يهو ةَبصلا ةقبطلا ينعأ ,ضيبأ مرج يف اهئشنمل ضيبأ اهثولو ءاهئاذغب يفُي ام اهيقرل

 .تمضَيِبا اذإو ٌتّظلغ اذإ هعبمي ام لثم رّظنلا عنمي العلو رونلا اهيف ذفنيل ةفافش

 يفورضغ مسج يهو (14(ةمحفلملا» ىمست ةقبط لخاد نم ةقبطلا هذبب طيحيو
 .«قاحمسلاب» فرعيو دلجلا تحت نم سأرلا ٍفحقل للملا ءاشغلا نم ًاأشني. بلص

 مهتطعب كقَتعا : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف ييربطلا لوقي ثيح فل اَهِيشْنَم يف ْمُهَنيَو

 ىلع اهفارطأ جرختو «يلخاد نم ِفْحَقلا تحت عوضوملا ءاشِغلا فارطأ نم أشنت اهنأ
 ُماسقألا كلت ٍجّرختف مظَعلاو مُحّللا نيب نم قاقّرلا ٍقورعلا ٌماسقأ جرخت ام بسح

 نورخآ ىأرو «ةقبطلا هذه اهنم ٌريصتو طّسْبُتو «قأملا دنع نْيَيجاحلا ماظع زورد نم

 : نطابلا ىلإ رهاظلا نم يه تاقبط سمخ نم ةفلؤم اهبنأ رهجملا لامعتسا دعب ًايملع تبث (13)
 ةمحللا (ج ءظووفسعممت 8كءعصطءوسصع ناموب ءاشغ (ب «,8مء[طعاندم ةيرهاظلا ةقبطلا ١(

 .8م00:طءاطربدص ةينطابلا ةقبطلا (ه صووءومعو 25عسصطءوبصع ةمسد ءاشغ (د ء«ةزءهردق

 .طارقبأ ريسفت نم ايملع حصأ سونيلاج ريسفتو «تموزدمءاتمو (14)
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 فْحَقلا ىلع .عوضوملا ءاشفلا فارطأ نم ُبلقنت ةقبطلا هذه نأ مِهِتلْمُج نم (طارقي)و
 عفانم» باتك نم ٍةَرشاعلا ةلاقملا يف هحمّتصو اهرمأ َنِِب (سونيلاج)و «جراخ نم
 فورعملا ناكملا ىلإ اهطسو نع ةَبرقنم لب «ةّمات ةطاحإ ٌريغ ةّينْرَقلاب اهّبطاحإو «ءاضعألا

  .ٌسباي ٌدراب اهججازمو .نّْيَعلاو سأرلا ريوصت يف هارت اك «020ليلكإلاب
 ةقبطلا هذه نإف ًاضيأو «ةينزقلا ةقبطلاب ةّمِحتلم اهنأل : مسالا اذهب تيّمس امإو

 .اهيبْوَح يف فج نأ اهمنمتو نفَبلاو نيعلا ةلمج نّيَلُل اهلخياد نم ًامّسَدو ًامْحّش ملم
 اهّدشت اك رجراخ نم اهطبرتو نّْيعلا ةّلْمُج ّدشتل اهُتعفنَمو .فافش ريغ ٌضيبأ اهُنْوَلو

 .«رجراخ نم اهيلع ةّدراولا تافآلا نم اهتمت ام 19 يقوتلو «لخاد نم ةبلصلا اهطبرتو

 .نيعلل كرحملا لّضَعلا رعستلو

 ةبلصلا ةقبطلا نم اهَءاذِغ نإ : لاق نم مهنمو «هنم ةعانلا قاحملبلا نم اهؤذغو

 نم ةبيرقلا ةينرقلا ُاَشَْم دنع ةّئماسُملاب ةّيِديلَجلا ةبوطّرلا ِفصن ىلع اهب يقتلت اهنأل
 ةرتاس نوكت الياف ةّيبنِعلا بقث لباقُم يف ةّينرقلا طّسو نع اهجارفنا ةلق امأو «ةبلصلا

 ] .اهتفاثكب راصبإلا نع

 ىمست ةقبط فوجألا بّصَعلا ىلع يذلا قيقدلا سيجننيملا فرط نم' ٌقشنت مث

 ءِقورُعلا نم اهيف امل ةّيديلَجلا َءاذغ ةعيهم اممأل ءٍةرْمُحلا ىلإ اهثولو «17:ةّيِيِسَملا
 ٌلاصتا ثيح ىلإ لخخاد نم نّْيعلا ةرك فصنب طيحت ةبلّصلا ةقبطلا طسو يف اهعْضومو
 سوقب نْيَتُحو ةينانويلا ههبشتو (18!سوقلاب فورعملا ٌعضوملا اذهو ءاهب ةبلصلا ةقبطلا
 «ياوملا يف رهظي يذلا :سوقلاك : ةعبارلا ةلاقملا يف لوقي ثيح كلذ حرش َنْيَتُحو حز
 ىلإ ةّيِكَبْسلا ةقبطلا نولو قَبلّصلا ةقبطلا نولو َرْمُحلا ىلإ ةّيميشّملا نول نإ وهو
 ّيِديلَجلا ةبوطّرلا ءاّمص عم ٍناولألا هذه نم عمتجاف «داوسلا ىلإ ةّييَتِعلا نولو ءٍضاّيَبلا

 م

 .[نهتطانو ةينيتاللابو (مّللا) ةيبرعلاب ىمسي (15)

 .(يقتلو» باوصلا (16)

 - .طمجمنف (17

 .طدنو طادصو ةطسبنملا ةقطنملا انه فصي هنأ ودبي (18)
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 ةّيجاجّرلا ٌةَبوطرلا ٌنانويلا تببش كلذلوءحّرق سوق نول اهرئاد فصن ىلع ٌعاتجالا ذإ
 ٍداوسلا نيب وهو هداوّنسلا ريغ انول ©05!ةيبنعلا لعج نيتُحو ءهب ٌمضوملا اذه
 ناك نإ ةّيبِعلا ءوُمُت نيبو ةرثبلا نيب قرفلا دنع هلوق كلذ ءرّبغأ : ينعأ ©0 ضايبلاو

 : مسالا اذهب ُْتَيْمُس امنإو «ٌءاضقمب هيلع مكحاف لّهشأ وأ لككأ وأ ٌقرزأ وأ َربغأ

 ٍقورُعلا نم : اهؤاذغو يذَُت ام اهئاوتحاو َءاذغلا «2!)اهلاصيإ يف ةميشملاب اههّبشل
 ةئيبم ةّيِديِلَجلا ةبوطرلل َءاَذِعلا ءىيبت نأ : اهتعفنمو ءبطر راح : اهججازمو .اهيف يتلا
 .ةبلصلا ةّقّبَطلا مرج نيبو اهنيب ةطساو نوكيلو :«22)ةيكَبشلا ةّقبطلا يّذغتو «ةيلّوَأ

 ممم مرج نم تأشن اهمأل «23)ينرجنامسأ اهنول ةقبط ةقبطلا هذه فارطأ نم أشني
 عم ةطاحالا مِيُت يهو ةيبنعلا ةقبطلا ىمستو ءركذن م رصابلا .حورلا ةعفنل تدمكأ

 اليلق ًاجارفنا جرفنت ةّيديلَجلا ةيوطرلا لباقم يفو  نّيَعلا ةرك فصن ىلع ةّيميشُملا

 امنإو هيف ذفانلا رونلاب هقادحال (242ةقدحلاب فورعملا وهو ةيبنعلا ةبقث هل لاقي ًاريدتسم

 ٌعَلقنا دقو ,دوقنُعلا نم َعِرُن بّنع ٌّبَح ُهبشي اهَبقث نأل : مسالا اذهب ةيبنعلا تيم

 لاح نود لاح يف ٌقيضتو عِستت ةبقّقلا هذهو «سيئرلا خيشلا ركذ م «هنع هقورغب

 ىرتو ةّملُظلا يف عستتو ديدّشلا ِءوُضلا دنع ٌقيضتف ءءوضلا ىلإ ةّيديلجلا ةجاح ٍردَقب

 اهُعاستا نوكي اهتلقو ِةملّظلا ةرثك بسحبو :©2©ريئاّسسلا نّيعأ يف )اس كلذ لثم

 يزاوُي ام ٌرومض هيلع ْلدَي ًاحورو «ةروكذملا ةعفنملل ٌةبوطر ةءولمم يهو ءاهقيضو
 يف لمحت اهل : ةّلخادلاو َءاسْلَم ةجراخلا : نيتقبط ٌتاذ يهو ءٍِتْوَّملا برق دنع ةّبَقّقلا

 .انالعه (19)

 نول عم داوس اهنول يفو» : نيعلا يف تالاقم رشعلا باتك نم ىلوألا ةلاقملا يف نينح لاق (20)
 .«ةيبنعلا : يأ «نطيحخ سيذيوغار» ةيئانويلاب اه لاقي ءءامسلا

 .«اهؤاديإ) س يف (21)

 عمو (22)

 .ءامسلا نولك ؛فيفخلا قرزألا وه ينوجئامسألا نوللاو ,«يحوجنامسا» س يف (23)

 ْ .طسصأل (24)
 .نيعلا يأر كلذ كرت : يأ (25)

 .طقلا وهو ونس اهدرفم : ريناتسلا (26)
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 ٍرونل ٍناولألا قفوأ وه«ينوُجئامسألا نوللا نأل ءاهنولب ٌرونلا عّمجتل : اهتعفنمو ءاهنطاب
 هيلع هّثّدم تلاط نإف هفّتكيو هُعَمْجي ٍداوسلا ٌديدشلاو .هقَّمُي ٌضيبألا نوللاو ءرصَبلا

 ةّيديلَجلا نع اهتفاثكو اهئّولت منيو «هيّوقيو ًالدتعم ًاعْمَج هُعَمجِي ينوجئامسألاو «هتامأ

 ظ .اهل ءوّضلا ٍةَّديْش لوصو

 دق ةّيبِّعلا ةقبطلا نأب ملعاو : راتخما باتك يف لبه نب نيدلا ٍبْذَهُم خيشلا لاق

 ؛نيعلا نم .جراخلا رونلا مامأ ُدَّدبتي ءنوللا دوسأ «ناخّتلاب ًاهيبش ائيش اهلمخ للخ شح

 «لخادلا ٌريسيلا ٌرونلا َكِلَذ دّدبتي الكل .جراخ نم ةّعِطاسلا راونألا ٌعُِشعشت هيقيو

 ةجراخلا راونألا نع ءادوسلا ةياقولاب ةضيرملا ةفيعضلا َنيعلا ٌبيبطلا ظَفحي 6 ظفحتيو

 ًارفاو ًاريثك ًايوق ٌرونلا ناك نإف هّيزاَّدلا هذه نوكت هروفوو لخادلا ٍروُنلا رْذَق ىلعو

 ةّيضيبلا ةّيوطرلا نيب ًةلصاف نوكتلو «ةياقولا نع رونلا ءانغتسال ءلقأ ٌةيناخدلا تناك

 ةلعو ءاهتقرل ليست الكل ةّيضْيَبلا ةّيوطرلا ٌعمجتلو :©7اهل ةيذاغو ينقل ٍةَقبطلاو

 هيف (28)ىدابتل وأ رجراخ ىلإ رصابلا حورلا هيف ذفنيل : ةيديلجلا ةلباقم نع اهجارفنا

 جيتحاف ©9)نيتقبط ٌتاذ اهُثوكو «نييأرلا الك ىلع اذهو «لخاد ىلإ تارّصبملا حبش

 اهَءاذغ ٌبذجتلو «ةّيبضيبلا ةبوطرلل هئاقالم َنّسحتل ٌنيِلو لمحت هل اهُنطاب نوكي نأ ىلإ
 دنع هب حاملا نّلعي نأ : وهو «ةيناث ٌةَعفنم لَمَحللو ءاهعّمجتلو ةيضيبلا ىلع 69 ودب

 لمحت يف ناك ىتم اذهو «ىلاعت هللا ءاش نإ هعيضوم يف كلذ ٌركذ كيتأي مك «حْدَقلا

 ةجوزل هيف لصح ىتم ٍةدعملا لمحت يف لاحلاك «هب قّلعي الو ٌءاملا لبقي ال ةجوزل ةيبنعلا

 نيلك ُهْنيل سيلو ًابْلط َسلمأ اهرهاظ نوكي نأو .همنْطَمو ءاذغلا ِكّْنسَم نع. تزجع
 ىلع ةقّدَحلا بقت ىقبيل : ةيناثلاو ةينرقلل هئاقالم َنُسحيل : اههادحإ «نيتعفنمل اهنطاب

 .وّْرلا مسجلا شيوتتك ُشوشتي ال ًاظوفحم هيقلخ

 .اهل ةيذغم : يأ (27)

 .هيف رهظ .: هيف ىدابتو «ىذآتيل» ب يف (28)

 ةيفلخلا ةقبطلاو ..ةيلضع ةيئاعو ةيمامألا ةقبطلا : نيتقبط ةيحزقلل نأ ةيجيسنلا ةساردلاب تبث (29)

 .لوصألا يف اذك (30)
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 ىلإ ٌجيتحا ٍدحاو مرج يف ةّسالملاو ةَئوشخلاو نيللاو ةبالصلا ٌدوجو عئنتما اًملو

 .ةيميشملا نم : اهؤاذغو ءةبوطر هيف : اهجازمو «ةيجوزلا ةعفنم عم اهجاودزا

 ةقيقرلا مألا نم ©ةداروأو قورع عم فوَجألا بّصَعلا مرج فارطأ نم ًاشني م

 ةيوطرلاب طيحت ةّيِميِشَملا ةقّبطلا طَسَو يف اهعضومو ةّيكبتلا ُةَقَّْطلا ىّمسُت ٌةقبط
 كانه محتلتف «ةيديلجلاب ةيجاجزلا ةطاحإ لح ىلإ لخخاد نم ةيديلجلا فصبو ةّيِجاجّرلا

 ءاهيف ٍقاروألاو قورعلا كابتشال داّيَصلا ةكبش هبشت اهنأل : مسالا اذهب تيعس امنإو

 طسوتب ةيديلجلا ىلإ رصابلا ّحورلا لصوتل : اهثعفنمو .هيوحت ام ىلع اهلاتشالو
 ىلإ : اهثولو ءاليلق سْنيلا ىلإو لدتعم : اهجازمو .ًاضيأ ةّيجاجزلا يذغتو «ةيجاجّرلا

 .ةيميشَملا نم : اهؤاذغو «ءبصعلا نم اهءوشنو ءضاَيَبلا

 ُةقبط ,جراخ نم ةيديلجلا فصن ىلع اهئاهتنا دنع ةقبطلا هذه فارطأ نم أشني مث
 بوطرلا فصنب طاتمت «توبكتعلا .جسنب اههبشل ©2!ةيتوبكنعلا : ىمست ةقيقر
 هْجَو ىلع دياجبلا قيقرلا َنْهَدلا ُهبشت اهّنِإ : لاق ُثيح نْيَتُح لوق نسحأ امو «ةيديلجلا
 مدعل ؛حيحصب كلذ سيلو «ةيديلجلا نم اهأشنم نأ اوركذ موقو «تدرب دق ِهَقَرَم

 ةيديلجلا نيب اهعِضوم نأل ؛طالتخالا نم نيتبوطرلا عنمت نأ : اهّمعفنمو .قورعلا ةيديلج.»

 اهنولو .سباي دراب : اهجازمو ءاهؤاذغ هنمو «ةيديلجلا ءاذغ لضف لبقت نأو ءةيضْيَبلاو
 :هيلإ رظانلا حبش نييأرلا الك ىلع هيف عبطنيل لاقيص الو .ةيكبشلا نم اهءوشنل ضيبأ

 000 ,63نيعلل تاقبط ُعْبَس ةلمج كلذف

 .ةدروألا : يه (310)

 .2هداناوو قلعملا طابرلا (32)

 «تاقبط عبرأ مهريغ لاقو «تاقبط سمخ نورخا لاقو «تاقبط تس نيعلا .نأ ةعامج معزو (33)

 .ناتقبط موق لاقو
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 رج يرض ىِع
 ىسم وز ج١ سيكا

 ايايايحيايي 777 ناخب ت1 11-7

 ثلاثلا لصفلا

 ىلوألا ةلمجلا نم

 نيعلا تابوطر ركذ يف

 ةلآلا ,34ةيديلجلا ةبوطرلا اهّلجأو اهفرشأ «ةثالث نيعلا تابوطر ةلمج نأ ملعا

 ؛ناكم ٌررحأ اهئاكم ناك كلذلو ءراصبالا كلذب مي «تارصبملا حبش عابطنال ىلوألا

 : ةسماخلا ةلاقملا يف لوقي ثيح رصَبلا َةلآ نْيتُح اهيمسُي كلذلو نعل طسو وهو

 تراصو باج لك نم ُءازجألا اهب تطاحأ دقف ةَّيِديلَجلا ةبوطرلا يهو رّصَبلا ةلا امأو

 ةرين ًءاضيب ٌةدماج ٌةبوطرف ©١اهتيهام امأف 0:هِنَدَبلا يف بْنَقلا ِةَلزنب نّيَعلا طّسو يف
 اهرخؤمو «يبتولا بقث ةلابق يسدع 07 حّطْفت ليلق ىلإ ٌريدتسم اهّلكش تفانش
 هيسامغنا دعب فّومملا بصعلا سأر يف مدنهتيل ليلق لوط ىلإ ليمت نيعلا لاد يلب يذلا
 اب : اهججازمو .اممل هماقتلاو امهيلع هلائشا 08)نسحّيلو ءركذي 1ك ةّيجاجّرلا. يف

 . 0 ةةلتصع ].عوو ةسدعلا رضاحلا انتقو يف ىمستو (34)

 نأ نم ركذ ام امأو» 74 ص نيعلا يف تالاقم رشعلا باتك نم ىلوألا ةلاقملا يف لاقو (35)
 امإ ءال قلخ امتإ نيعلا يف امم اهاوس ام عيمج نأ ىلع ليلد كلذف نيعلا طسو يف اهعضوم

 .ها (ةعفنم اهيلإ يدؤيل امإو «ةفا اهنع عفديل

 .«اهتثيه١ س يف (36)
 نوكيو ءارادقم رفوأ اهيف حبشتلا نوكيل تحطرف دقو» 108/2 نوناقلا يف انيس نبا لاق (37)

 اهقابطنا نسحيل اريسي قدتسي اهرخؤؤم نإف كلذلو «هيف حبشتت غلاب مسق تايئرملا نم راغصلل
 .(هل اهماقتلا نسحيل ةقد نع ةفصوتسملا ةحضوتسملا ا ةمقتلملا ماسجألا يف

 .«سيجتل) ب يف (38)
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 ةقراغ ةيديلجلا تناك كلذلف ءاهملحت يتلا ةّيجاججزلا ةّبوطرلا نم اههتأي : اهؤاذغو سباي

 نوكيل اهحطرفكو «تافآلا لوصو نع ةديعب نوكتل اهترادتسا ةلعو ءاهفصن ىلإ
 تارّصبملا حبش يّدؤتل ةرين ةفافش ًءاضيب اهئوكو ءّدشأو َنكمُأ اهيف ,حابشألا ٌعابطنا

 : مسالا اذهب تيمس امنإو «جراخ ىلإ عاعشلا ذوفن عنمي ال نأو كرتشملا ٌسِحلا ىلإ
 .هنولو هماوق يف يناّصلا ٍديِلَجلاِب اههبشل

 ةيجاجزلا ةبوطرلا ىمست ٌةبوطر اهِفلحت نم ةّبوطّرلا هذه ٍةرك فصنب طيحي مث
 ةبوطرلا روهظ ردقب يوركلا نم صقنأ : اهلكشو 2بئاذلا .جاجزلاب اهببشل
 ةّيميشملا ةقبطلا نم اهتأي : اهؤاذغو ءوه ام ٍةرارحلا ىلإ : اهجازمو ءابنم ةيديلجلا
 ىلإ برقيل اهًءاذغ اهل اهتئيبتب ةّيديلجلا يذغت نأ : اهثعفنم و «ةيكبشلا ةقبطلا طسوتب

 اهيف َةَقَرْمُم تناك كلذلف ءْفجَي الثا اهِتّدسلو «ىذنغُملاب ًاهبش ءاذِغلا نوكيلو اهجازم
 «تاقبطلا نم اهلخاد امم ةليلق ٍَةرْمُح ىلإ ىَقنأو ىفصأ ْتَلِهُجو َرِكْذ مك اهفصن ىلإ
 هعبصأو ءاذغلا نم اهيلإ دري ام ظلغأب يذتغت اهنألو ؛مدلا رّموج نم اهنألف اهُثرمح امأ

 ثيحب اهؤاقن امأو «يفاصلا يئذَعُتل اهؤافص امأو «ةيديلجبلا ءاذغ صقتنل اهترمح ِةلق ةلعو

 .حابشألا نم اهنع ىّدأتي ام وأ «ةيديلجبلا ىلإ ٍرونلا نم لصَي ام عدم ال
 هماوق يف قيقرلا ضْيَبلا ضايبب اههّبشل *9ةيضيبلا : ىمستف ةئلاثلا ةبوطرلا امأو

 : اهعضومو ءفاص يفاصلا لضفو «ةيديلججلا رهوج نع لضفلاك يهو «هفافشو هنولو

 ىلإ ةّيديلجلا ةبوطرلا فصنبو ةيتوبكنعلاب ةطئاح ةّيبَنِعلا ةقبطلاو ةيتوبكُنَعلا ةقبطلا نيب

 ليم ةبوطرلا ىلإو ,لدتعم : اهجازمو ,ةّيديلجلاب ِةّيجاجزلا ٌةطاحإ تهتنا يذلا دحلا
 لصي الو «يلخاد نم ٍرونلا ٍةرارح نم اههف امل اهِيَدَنُتو ةيديلججلا َبّْطرت نأ : اهُيعفنمو

 ةيتوبكدعلا ةقبطلا نيبو ةيبئعلا ةئوشخ نيب ليحتلو ءرجراخن نم ءاوحلا ةرارح نم اهيلإ

 ىلإ تارّصبملا ,حّبش ةيدأت عمي اليك : فافشلا ىلإ اهليمو اهمقر امأو «ةّيديلجلاو
 .رجراخ نم اهب ةطئاحلا ةيبنعلا ةقبطلا نم : اهؤاذغو «ةيديلجلا

 .الذئمماد5 يجاجزلا عئاملا رضاحلا انتقو يف ىمستو (ب) باذملا (39)

 5 5010000 يامل طلخلا رضاحلا انتقو ف ىمسل 240١
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 ليبس ىلع يذتغت لب «نايرش الو قرِع نْيَعلا تابوطر يف سيل نأ ملعاو
 ٌدَعُت ةيديلجلاف ءاهل ةحلاصلا َةّيوَنَملا ءازجألا نم ةقلخلا ءادتبا لئم اهُدّلوتو (4الشرلا

 .تاللضفلا نم (42) نيتريخألا نيتبوطرلاو ؛ةيلصألا ءاضعألا نم

 .جسنلاو ميرشتلا ملع روطت دعب ةيملعلا تايطعملا ثادحأ عم ًامات قفاوتي مالكلا اذه (41)

 .«ناتريخألا ناتبوطرلا» حصألا (42)
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 و

 يرق جتا رج
 سسمورد) ن١ سكش)
 ايياحب ادب _ 1 يجامل 25 21-1

 عبارلا لصفلا

 ىلوألا ةلمجلا نم

 رصابلا حورلا رمأ يف
 راصبإلا ةيفيكو هبصعو هدلوتو

 (يناسفنلا حورلا» ىمسي غامدلا يف نوكي فيطل ٌرهوج ٌرصابلا حورلا نأ ملعا

 فورعملا ٍقرعلا يف بلقلا «ةنم غامدلا ىلإ ٍدِعاصلا يناوّيَسلا حورلا نع هُدلوت
 ٌحورلا هنم نوكيو كلاعفألا هيف ّدعتستو لمكيل ,غامدلا ٍديوزت يف ٌمسقنيو رَهبألاب

 محلا هب نوكيف] غامّدلا مّدقم يف هنم ناك امف «ةكرحلاو نجلا هب ٌريصيف «ُناسفنلا

 ُدَني] 44[غامدلا مدقم يف يذلاو ءسكعلابف هرخؤؤم يف ناك امو َلَقُأ ةكرحلاو رثكأ
 نم ةعشانلا ةعبسلا باصعألا «©جاوزأ لوأ وهو «5[ٌفوجألا ٌبصعلا «حورلا يف

 ثيح «رغامّدلا نطب يفرط نم هؤشنمو ءهريغ فّوَجم ٌبصع ندبلا يف سيلو «غامدلا
 نم تبني **عمسلا ٌةساح امبب نوكي نيتللا يذّنلا يتاممج (*”نيتبببشلا نيتدئازلا

 .(1ىلإ) س يف (43)

 .س نم طقس نيفوقعملا نيب ام (44)

 .«فوجألا بصعلا يف حورلا دفني» باوصلا لعلو ؛لصألا يف اذك (45)
 .(حاورألا» س يف (46)

 .كاعللا .«ناتيبشلا ناتدئازلا ثيح» باوصلا لعل (47)

 تامولعم تناك امبرو «ةيلصألا ةخسنلا نع بتاكلا أطخأ امبرو ؛مشلا ةساح انه دصقي هلعل (48)

 .انه ةقيقد ريغ فلؤملا
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 ٌرونلا اهيف ذفنيل «ةقيقد ٍةربإ ٍذفنم لثم اهفيرجت «ةفّوَجم ةبصع اهنم ةدحاو لك راوج
 : هظلغ امأو .هفيوجت عسّناو هرهاظ َبَلصو َظْلَع غامدلا نع َدُعِب املكو ءٌرِصابلا

 : هتعس امأو «تافآلا لوبق نع دغبيلف : هتبالص امأو ءفْعضي الو عاسّنالا لمتحيلف

 .تملع دق ا ةّيديلجلا نم هفيوجت امأو ةّيِجاِجّرلا ةّبوطرلا نع هفرطب لمتشيلف
 : نيرمأ يف سِحلا بَّصَع رئاس عم ناكرتشي نابصعلا ناذهو

 .هِمّدقم نمو «غامدلا سفن نم امههآشنم نأ امهدحأ

 .نيل رهوج اهرهوج نأ : يلاثلاو

 .ءايشأ ةتسب بصعلا رئاس نع نادرفنيو

 .ندبلا بصع رئاس نم مظعأ هنإ أ

 .نسحلا هك ردي فيوجن امهفيوجت نأو («6 فوج بصعلا رئاس نود امهّنأ ب

 .«ندبلا بصع رئاس نم نيل هنأ  ج

 .هتوقب ال هيمفنب لصتي ًانايَرَج اهيف يرجي ٌريصابلا حورلا نأو د
 ُترّيَمَل عاختلا نع وأ غامدلا نع تّدٌعب اذإ باصعألا ٌعيمج تناك امل هنإ  ه

 اهريسم يف فاصختسالاو زانتكالا نم اهل ٌددجتي ام ببسب نيَللا نم هيلع تناك امع

 فصحتسيو هنم متلي ام لِعُج نأب ُبّصَعلا ؟509حورلا اذه ّصحُت اهقيرط لوطو
 ْغامّتلا هيلع ام لاثم ىلع نيللا نم هّنطاب لجو ءطقف هٌرهاظ وه امنإ ًاليلق ٌُبلصيو

 ًامبش راصو لحناو ,غامتدلا ةَعيِبط ىلإ عَجَر نّْيعلا ىلإ ٌراص وه اذإف ,نكمي ام ردقب
 ةكبشلاب (5!)اهيبش ًاعضوم نينيعلا يف امهنم راصو هافّرَط ضْرَعو «هنم ءيش لك يف هب

 ةهيبش تناكل اهؤازجأ تعمج ول امو «ةيكبشلا ةقبطلا» عضوملا اذه ىمسي كلذلو

 رشعلا باتك نم فلؤملا هلقن دق صنلا نأل هانركذ ام باوصلا نأ رهظيو «نافوجأو ب يف (49)

 .«جوزلا» باوصلا لعلو اذك (50)

 .هانتبثأ ام باوصلاو «ًاهيبش» ةملك دعب (ةكرحلاب» ةدايز س يف (51)
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 امو «نيعلا يف تناك ابنأ قّدصي الو .غامدلا سفن اهنأ اهاري نم ّنِظَي ىتح غامدلاب

 ام رخآ بصع يف تسيلو اهّلك هّصاوخ ٌبجعأ ييهو نابصعلا ناذه هب (؟2ادرفني
 مدقت اك  نيفلتخم نيعضْوَم نم ناشني امهنإ : هاوس ٍءيش يف ٍةدوجومب تسيلو اهبساني
 ىلإ امهلوصو لبق ٍناعمتجي مث «سأرلا مظع فوج يف ناجّرعتيو ناجوعتيو - كل

 ءاقتلا امهنأك نايرجَملا هب ٌدحتي ًاعاتجا امٌهاهتتمو امهثدبم طّسو. يف نّْيعلا ٍمظَع ءاضف

 سأرلا ليكشت يف هارت اي ©63)َيبيلص عطاقت ىلع ناقرتفي مث «نيفطعنم نيعبصأ

 ًادحاو ًافيوجت ريصيو «رحتآلا فيوجت ىلإ امهذحأ فيوجت حتفني هعاتجا دنعو ِنْيَنْيعلاو
 : عفانم عبرأ هلو «رونلا عَمْجَم) ىمسي ٌمضوملا اذهو ءاعيماو

 نيعلا ىلإ هتلمجب رونلا داع (54ِةفا  ٍةدحاولا نيعلل  ِضَرَع عم هنأ اهدحأ

 اهجتف دنع قيضيو «نينيعلا ىدحإ ضيمغت دنع ةقّدحلا ٌبقث ٌعستي كلذلو :ىرخألا

 طخ ىلع ٍدحاو طئاح يف ِءاملل نيببوبنأ يف لاحلاك ءاهيلإ حوُرْلا .عافدنا ٍةوقل كلذو
 .واستم

 ىلإ ةدحاو ٌةعفد تارّصبملا حبش ؛ اهنع يدوُي ٌدحاو دوم نينيعلل نوكي نأ يفاثلاو

 َّءيشلا ىريف «ىرخألا ٍةاذاحم نع نيبصعلا دحأ ليي نأ لبق ٍةعرسب كرّيشملا سلا

 ظ .مهباصعأ ءاخترال ىراكسلل ضعي 5 «نّيئيش ٌدحاولا

 لك تدمتعاف «ةديعب امًهاهتنم ىلإ نّيَبِصْعلا ًادبم نم ةفاسملا نأ : ةفلاثلا ةعفنملاو

 بيرق ًأدبم هّنأك معطاقتلا ٌمضوم راصو ءاهل ادئس تراصو «ىرخألا ىلع امبنم ةدحاو

 .تاقوألا رثكأ يف امهليزت مدعو امهتابثل ةبجوم ءامه

 ًايوق ًاعافدنا نينيعلا نم ةدحاو لك ىلإ رصابلا .حورلا ٌعافدنا نوكيل : ةعبارلاو

 هنإف بيرق أدبم نم ءاملا عافدناك بيرق لدبم نم هنأك هغافدناو «ةَّلْمَججلا عاتجا ببسب

 ةبصعلا فطعنت كلذ دعب مث «فًعضُأ ءاملا ٌعافدنا ناك تعبأ ُعَبملا ناك املك

 .نادرفني : لصألا يف (52)

 .0مغلع تنطتقوس (353)

 .ةدحاولا نيعلل ةفا تضرع اذإ : يأ (54)

51 



 نيَعلا ىلإ ىرسُيلا ةهجلا نم ةعشانلاو ىنمُيلا نيعلا ىلإ ىَنْميلا ةّهَْلا نم «")ةئشانلا
 ةيكبشلا ةقبطلا امهفارطأ نم ًاشنيو نْيَعلا ىّوح يِمظَع ِءاضق ىلإ نالِصّتيو ىرسُيل

 ةّيِديلَجبلا ةّبوطرلا ىلإ ًالِصّتم ًاثاعبنا ٌريصابلا ٌحورلا هيف ثعبني مث  تملع دق اك
 .العو لج هرينُم 6©ريدقتب ٌراصبإلا ميف «ةّيِجاجّرلا ةبوطّرلاو ةيكّبشلا طّسوتب

 : ينعأ ءامهتّقلخ لوأ نم ًأدحاو نْيَبِصَعلا تبنم لعجي مل امأو : نيئُح لاق : ةلأسم

 .انركذ ام «نْييعلل ٌققوأو ّملصأ كلذ ناك اذإ امهعاتجا عيطوم يف

 ٌبصع غامدلا نم ِطَّسْولا عيضَوَملا نم تبني نأ نكي مل هنإ : (57باوجلاو

 يذلا ضْوَحلا نأل ءًاضيأ ٌريغص ٌّبصَع الو «ىنعملا اذه يف هيلإ ةجاحلا يقب ام هرادقم

 ,غامّدلا نم ٌمْهَدني يذلا لثضفلا جري هنمو ءكَنَحلا العأ ىلإ غامّدلا نم ُدِفانلا ُبقثلا هيف

 نيرَكْتِملا ىلإ غامدلا نم ناريصي ناذللا نايرْجَملاو ءعضوملا اذه ف وهو مفلا العأ ىلإ

 عيضوملا اذه ريغ يف لَعْجُي نأ نكمي ناك ٌضوحلا الف «عضوملا اذه يف ًاضيأ (6ة)امهُئابث

 الو ءكَنَحلا العأ ىلإ ٌذفنم هل نوكي نأ جاتحي هيف ٌممعجي يذلا لْضَملا ٌليثم ناك ذإ

 نأ عنتما املف ءقنألا نييذاحم انوكي نأ بجي ناك ذإ نْيّرخنملا نايتأي ناذللا نايرجما

 امهُحضوم نوكي نأ َةَعيَِّطلا ترقتفاو (؟9ناكملا اذه نم بّصَعلا ٌتبنم نوكي

 فطلتف «نْيتيبنعلا نم ًابيرق نوكي نأو ءادحاو رولا يّتَبَصَع ينعأ  امهؤدبمو
 .عفانملا نم ٌتركذ امل «ناقرتفت مث ءهب نالصّتت يذلا لاصتالا اذبب لجو َّلع يرابلا

 ش ظ .ُتَمَّدقت يتلا

 ةيديلجلا رمأ يف مَّدَقت دق ال ,فلحُت كلذ يف عّقو دق هنإف راصبإلا ٌةيفيك امأو

 ؛هلاصفنا ريغ نم هّساكعناو تارّصبملا ىلع هّلاتشاو عاعشلا ثاعبنا ىري مهضعب نإف'

 .«ةكشانلا» س يف (55)

 .«هريدقتب) س يف 56١(

 تاالاقم رشعلا باتك رظنا  ةدايزلا ضعب هيف لخدأ لب «نينح مالك صني فلؤملا تأي مل (57)

 ش .اهدعب امو 97 ص ةيناثلا ةلاقملا  نيعلا يف

 .(امهوشنمو نينح مالك يف (58)

 .نينح ةرابع يف 5 .طسولا عضولملا : ديري (59)
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 ,عابطناك لب «عاعش ثاعبنا ريغ نم ةيديلجلا يف تارّصبملا َعابطناب ىري مهضعبو

 يف لوقي ثيح يناثلا يأرلا ىلإ ليم ©9خيشلاو ءيفاصلا ءاملا وأ ليقّتصلا يف ءيشلا
 بيرقلا كاردإ يف رّصقت ال تناك نإو : اهجازمو نّيَعلا لاوحأ يف «نوناقلا نم ثلاثلا

 يفي ال هنأ ءابطألا يعّدت ليلق ٌحيحص ففاص اهُورف ديعبلا كاردإ يف رّصقتو فد نإو

 ءرحورلا ٍةلمج نم هنأ نودقتعي يذلا َعاعشلا كلذب نوُئعيو «هتقرل ًاجراخ «؟!راشتنالل

 اهنم «6لاند نإو ديعَبلا كاردإ يف رّصقت ال تناك نإو ءرّصبملا يتالْيو ُجرخي هنأو
 ريك © ريك اهحورف هتّرصبأ ِدْعُبلا نم ٍرْذَق ىلإ اهنع يحن نإو ءرّصيي مل ©63)قيقدلا
 وفصُي الو قري ال هنأ ًءابطألا يعّذت ,ٌبطر اهجازمو «ٌبطر لب «فيطل فاص ريغ

 نم لوقُي مث ء«َفْطَلو ٌقرك6© ةكّرلا يف ٌعاعشلا نعمأ اذإف :(60ةّدِعابتُملا ةكرحلاب الإ

 لمأت ٌءاصقتسا هْرِجْمُي م ًاريثك ًاظيلغ ناك نإو : رصابلا حورلا مسقت يف كلذ دعب

 راصبإلا نإف : عاعشلاب لوقلا باحصأ دنع هيف ٌببسلاو «بيرقلا ةيؤر قتسي ملو ِديعَبلا
 فّطلي ٍديعُب ٍناكم ىلإ ةّهجنملا ةكرحلا نإو «رصبملل هتاقالمو .عاعّششلا جورخب نوكي امنإ
 .ًائيش لمعي ٌداكي الف «قيقرلا حورلا للحي ٍةَكَرحلا كلت ليم نأ اك ءهجبازم لّدِيو هظّلغ
 اهُيكّرح ٌدَتْشت ةيديلجلا نأ وهو «كلذ ريغ يبرملا حبش فِشُملا ةيدآتب نيلئاقلا دنعو

 «يقرلا حورلا للحيو ءاهيف ّنكتسسملا ظيلغلا َحورلا كري امم كلّذو «دعبي ام رصبت دنع

 خيشلا مالك مت «ءابطألا نود ءامكحلا ىلإ نَلْوَقلا نم كلذ ٌقيقحتو «ليلقلا اصوصحخو

 اهنإو ©67): ةعبارلا ةلاقملا يف لوقي ْذِإ «رظنلا ةرّبونص» : رَظّنلا طورخم ىمسي نينُحو

 .«حبشلا» س يف (60)

 .«راشتنالا يعي ال س يف (61) ْ

 .(يندأل 110/2 نوناقلا يف (62)

 .6«قيقرلا» س يف (63)

 .(ريبكد نوناقلا يف (64)

 .نوناقلا يف ال قفاوم هانتبثأ امو «ةدعاسملا» س يف (65)

 ْ .(ب) نم طقسلا ءدب (66)

 (فوهريام) قيقحت «قحسإ نب نينحل نيعلا يف تالاقم رشعلا باتك نم ةعبارلا ةلاقملا رظنا (67)
 .95 ص
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 طوطُحلاك يه امنإ ءرظانملا هذه تناكو «نيتقّدَحلا نم جرْخت يتلا رظانّملاب ريصُبُي

 اذإءسْمّشلا ٌعاعش بهذي ام لاثم ىلع ماّدق ىلإ ٍدحاو ٍتْمَس ىلع ُبهذتةميقتسملا
 لكشلا نينيعلا نم ٍةدحاو ىلك نم طوطُخلا كلت أدبم ناكو ءبتيب ىلإ ٍةّرك نم لحد

 ٍناَطَحلا نوكي نأ ةرورض بجو «رابكلا ربوّصلا بح لكش : ينعأ ؛يربوتّصلا

 عّضولا يف نييواستم  نيروحم اب (9ٍناَفورعملا امهو  نْيَلكشلا نيذه نم ِناطَسَولا

 .هنيعب ًادجاو ٌروصْبَملا ٌميشلا اكردي ىتح ًاحوطسم ٍدحاو ,حطس ىلع امهُباهَذ نوكيو
 نيعلا نيبو رّصبملا نيب ةطساولاك َرّينلا ءاوحلا لعجي هنأ : هدنع راصبالا ةيفيك امأو

 نيح «هانعم اذه ًاعستم ًامالك لوقي ثيح غامّدلاو نّْيَعلا نيب وه يذلا بّصَعلا ةلزنمب

 هنم َبَهْذي نأ امإ ولخي ال رّصبملا مسجلا نإ : (69لاقو هوجو ةثالث ىلع راصبالا مّسق

 ليمرُي ال هنأ وأ ,نكمي ال لاحُم اذهو ءاّنِم يبتعلا بقث يف ٌسبتحيو اننيعأ ىلإ ٌعاعش
 ٍةَوَف يف نوكي نأ ٌنكمي سيل ذإ «لاحُم اضيأ اذهو .هعيضوم يف ُثبلي هنكل هنم اكيش
 دقف ءروُصْبْلا مسجلا لوح ٌريدتسي ىتح هلك طاسبلالا اذه طمس نأ رصاَبلا حورلا

 رّصبلل راص ًايفاص اري ناك اذإ نادبألاب طيحُملا ءاوهملا نإ : وهو ثلاثلا هجولا يِقب

 ةَبصَعلا ٌماقم تقولا كلذ يف هل ُموقي هنأ روصْبَملا ءيشلا ىلإ ناسنإلا ٌرظني ام تقو يف

 لّبقي ام لثم هايإ ريصابلا حورلا تاقالم نم لبقي ًءاوهلا نأ كلذو ءًامئاد ندبلا يف يتلا

 ءاوشا نم ىلعألا ٌفَرَطلا يقل اذإ سمشلا 2722رون نأ امككف ءسمّشلا ©00[رون] نم

 يتبصع يف هذوفنب 272)نينيعلا ىلإ لصُي يذلا روثلا كلذك هلك ءاوملا يف هّتوق تذفن

 هرّيغ ةقّدحلا نم ُرربي ةعاس ًءاوملا يقل وه اذإف ؛حوّرْلا رَهْوَج نم ًاضيأ هُرَهْوَج رّصَبلا
 ءأّدج ةديعب ةفاسم ىلإ هل هرييغت نم ثّدحي (74)ام هيف ذفنو هاي هئاقل ُلّوُأ 3![دنع]

 .«نيفورعملا» لصألا يف (68)
 .اهدعب امو 104 ص ى ةغلاثلا ةلاقملا  نيعلا يف تالاقم رشعلا يف (69)

 .105 ص نينح مالك نم اهانكردتساف لصألا نم تطقس (70)

 .(رونلا» لصألا يف (719
 .«نيتيبنعلا» لصألا يف (72)
 .نينح نم اهانكر دتساف لصألا نم تطقس (73)

 .105 ص نينح نم هانبوصف «ثدحي امب هيف دعتو» لصألا يف (74)
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 تلف ل

 نإف ٌءيش همطقي ال ضعي هئضعب ًالصعُم ءاوهلا ناك اذإ | ايمي امإ كلذ نأ ِنّلا نمو

 ًاضيأ هٌدجت لف ءي اذهو فلك هيف ذفني ءاوهلل رصابلا رحورلا (75) رييغت نم ثدحي م

 هيف ثدحُي امب ًالصتم ًالوبق' رونلا لبقي ةي (27نكيلو ءسمشلا ةوق يف 061 ادوجو

 رونلا نم ةدحاو ةرم ريغت اذإ هنأ ال ءامئاد هل سمشلا 275)[رون] رييغت 250(2[نم]

 ةدم كلذ هيف ىقبي ذإ ءدرب وأ نحس اذإ هرّيغتك «©7ريغتلا كلذ ىلع يقب هيلع ٍدراولا

 ًاضيأ ةبصَعلا يف لاحلا كلذكو هل دّربلا وأ نّكسملا هقّرافو هنع يحتت ملو نامزلا نم

 ًامئاد (؟!)اهلعف ىلع اهنيعي امم غامُدلا نم اهيلإ لصي ام ىلإ ةّجاتحُم لازتال 690[اهنإ]

 اهّطسو نأ الإ 62[عونلا ين] غامّدلا رهوجل ايواسم اهرهوج ناك نإو َةّبصعلا نإف

 دوعي هفرط نإف «تافالا لوبق نع ٌدعبيل ليلق هرهاظ بلصيو فصخشتسيو زيتكي

 ءيش يف ,غامدلا َةَعيبط ُدجت ال َتْنأف .هرمأ يف َتْمِلع دق م غامّدلا رقوج ىلإ لحنيو

 نوكي يذلا يناسفنلا .حورلا نم اضيأ اهنم ءيش يف ٌدجت الو «ناويحلا رئاس تالا نم

 امل «6؟)مناف ,كلذ اهل اّقحو :©84)نينيعلا يف هدجن ام لثم رادقملا نم «3)هنوطب يف

 ءايشألا ةيؤر ىلإ هب لصت ىتح ةلآلا ٌماقم اهل هميقتو يتلا ءاوهلا لامعتسا ىلإ ُجاتحت تناك

 ام ىلع ناولألاك اهب ٌةّصاخلا اهِتاسوسحم هب اهفرعت يف اهنم هتلزنم نوكتف «ةرّصْنُملا

 ةعشانلا ةبّصعلا دنع ,غامدلا ٌسسايقو رغامّدلا نم ِةبّصَعلا ةلزنمب  اهريغو لوقلا مدقت

 نينح نم هانبوصف «ريغت» لضألا يف (75)

 .فيحصت وهو «يناني» لصألا يف (76)
 .(نأ وه كلذ يف ببسلاو» نينح يفو ءلصألا يف يف اذك (77)

 .105 ص نينح نم امههانك ردتساو «لصألا نم اتطقس (78)

 .105 ص نينح يف اك ؛هريغي رون ىلإ جي ملو يأ (79)
 .106 ص نينح نم ةدايز (80)

 .نينح نم اهاححصف (اهلقنو لصألا يف (81)

 ) )82١ص نينح نم ةدايز 106.

 .107 ص نينح مالك يف م غامدلا نوطب يف يأ (83)

 .نينح نم هأانصحصف (نيتيبنعلا) لصألا يف (84)

 .نيعلا : يأ (85)
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 هذه عم ًاضيأ ©رّصَبللو ءْنَدَبلاِب طيحملا رّيلا ءاوملا دنع نيعلا سايق هنيعب وه هنم

 هنع ًاسكنم ٌمجر قيرّبلاو ٍةّسالملا صلاخ «(877قاَرب سلمأ مسج ىلع َمَقو اذإ ءايشألا

 اهعوجرو ٍرِظاَنَملا راسكناب  مالكلا اذه لوأ تفرع اك  اهْنِم جرخ يتلا ةقّدَحلا ىلإ

 نْينيَعلا نم رّصَبلا طوطخخ (69[جورخ] ناك اهيلع يتلا اياوزلل ةيواسم اياَوز ىلع
 ةرم انيأر ةقاربلا سلملا ماسجألا رئاس نم ءيش يف وأ ةآرم يف انرظن ىتم انْريع كلذلو

 نود هّدحو ٌرِصبلا ناك اذإف ءانفلخ وأ انلامش ْنع وأ انني نع نم انّريغ ةرمو ءانّسفنأ
 َءيشلا ىمعألا ساسحإك ءاوّهلا طّسسموتب ةكّرحملا تاسوسحملا ّسِحُي ساوحلا رئاس

 ًاناجم هنم ًاوضع تقولا كلذ يف هنأ ىلع «ةرّصبملا ًءايشألا هب ّنحُي امنإ لب :هتاصعب

 نإو  ساوحلا نم هريغ نود ةّيصاخلا هذهب ّصّمخا هدو ٌرّصبلا ناكو هب الصتم هل
 ةساح ليضفت ىلإ بهذ دق مهضعب ناك نإو ,مدقت 5 هنم فّرشأ .سمللا ةّساح تناك

 ٍمَدَع عم ُدجوت ةمكحلا نأ هتّجح لعجو ءٍسْمُحلا ساوحلا نع اهفيرشتو عمّسسلا

 ناكو  هتّلعو َكِلَذ حرش ليلق نع كيتأيسو ءعْمّسلا مَدَع عم ُدَجوت الو ءرّصَبل
 هيلإ اهعوجرو  نيروحملا ينعأ 8« *رظانملا ساكعناب ءايشألا ىلإ رظني دق اذه عم

 ةيحان نم نينيعلا ىلإ ©0يربي ءرادقملا ٍريبك رين حور ىلإ َجاَتحا ٌبجاولا قحلاف
 اكَص هكصيف رينا طيحُملا ًءاوملا ىقلي ىتح اهنم جرو نيعلا ىلإ ٌراص اذإف ؛غامدلا
 نأ ٌباوصلاف ةروصلا هذه ىلع رمألا ناك اذإو .هسفنب (؟'اههَّبشو هرّيغ همدصي هنأك

 ةّساحو ؛ةيئام قاذملا ةساحو «ةّيئاوه عمسلا ةساحو ©21[ةّيرون] ةّيران رّصَبلا ةساح

 ّسمُأ ناويحلا نأل كلذو ءاهركذ مدقت دقو ,ٌساوحلا فرشأ يهو 93)ةيضْرأ سمُللا

 .نينح نم هانححصف (رصبلا» لصألا يف (86)

 .109 ص نينح نم هانححصف ؛ناري سيل هنأ مسج ىلع» لصألا يف (87)
 .نينح نم اهانكر دتساف لصاألا نه تطقس ١)88(

 .110 ص نينح نم هانححصف (رظانلا نم» لصآألا يف (89)

 .نينح نم هانححصف «يرجيو» لصألا يف (90)

 .قباسلا عجرملا يف نينح مالك نم هانححصف ؛ةهيبشيو هريغ نم» لصألا يف (91)
 .قباسلا عجرملا يف نينح مالك نم اهانكر دتساف «لصألا نم تطقس (92)

 .قباسلا عجرملا يف نينح مالك نم اهانححصف (ةبيرض» لصألا يف (93)
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 ةساحلا هذهو ءاهبنم ءيش ىلإ رْقَتْفت ال يهو ءابيلإ ةرقتفم ءساوحلا رئاس نم ابيلإ ةجاح

 ساوح ةعبرألا امأو «ناويحلا كبي مل ناويحلا رئاس يف ُتلّطب اذإ سمللا ةساح : ينعأ

 ىلع مّدقت نأ تقحتسا كلذلف ءاهمدع عم ةدوجوم ةايحلا نإف ءكلذك تسيل ىرخألا

 .هريغو جلافلاك «عناملا مدع طارتشاب متي امنإ اذهو ءفرشلا يف رّصبلا ةّساح

 حورلا نأ كلذو «ءافّنتلا يف خيشلا هلاق ام وه عمسلا ةساح يف ليق امع : باوجلاو

 اذببو «ساكعنالا ىلإ دوعيو ءرْدّصلا ىلإ لزنت لب «ىمَعلا ٍةلاح يف ُمَدْعُت ال ةّرصابلا

 ,ةيراخب مّشلا ةساح امأو ءكلذك تسيل معُمسلا ةّساح «مهيف ظفحلا ىوقي ببسلا

 ةساح اهنم لحاو لكل لَعَج دق ناكو ,295)ةعبرألا ناكو ؛ةسماخ (94تناك ال اذهو

 راخب نع تاك امل (07 عار ارألا ُكردت ّمّشلا ةّساح لعجف ءوه ام فرعتي (96)اهب

 متو هيرون ةيران رصبلا ةساح نأ حص .(2ة)ءاملاو ءاوهلا نيب ب اميف طسو يش وهو

 ًايفاص ماوه ناكو ٍةرجش بحت مان اذإ ناسنالا نأ ًانايع ىرن نحنو ءّرّلا ءاوملا ةطساوب

 لاحلا ناكو «نوللا كلذ ىلع ٌريصتو «ءاوهلا ٍلَبِق نم ٍةرجشلا كلت ٍنولب نلتت هّبايث نإف

 ءاهتيبو انئيِب ءاوها طّسوتب نوكي امنإ ءايشألا انّرصَب نأ هانلق امم ناب دقف «ناولألا يقاب يف
 3 يس و ما ٍِ

 نأ مدعت 3 وهو مهلك سانلا هيلع عمتجا امن هاندجوو «سحلل ائنيب كلذ اندجوو

 ' : 1 ليعمل ل ا 2 يدا ل
 غامدلا نم 21900[ ورلا اذه ردحني يتلا] (99)(ةيصعلا ماقم نيعلل موعي رينلا ءاوملا

 ,(102) نينح مالك مت ,(101)بلإ

 .مشلا ةساح ىلإ دوعي تناك يف زيمضلا (94)

 .صضراللاو ءاملاو ءاوحلاو رانلا : يهو ةعبرأ ناكرالا ناكو : ديري 95١

 قباسلا مجرملا يف نينح مالك نم هانححصف «فرعتي امب ةساح امهنم دحاو لكل» لصألا يف (96)

 1 م

 .نينح مالك نم . مانركذ ام باوصلاو عءاملا 7 لصألا ف ١ قو

 2 .ب نم طقسلا ةيابن (99)
 .ىنعملا مقتسيل نينح مالك نم ةدايز (100)

 .نينيعلا ىلإ يأ (101)
 ريغ مالكلا لعجي امب ءالخم ًاراصتخا نايحألا ضعب يف نينح مالك رصتخي فلؤملا ناك دقل (102)

 .نايحألا ضعب يف موهفم

57 



 : هيقالي اب طاحأ تارّصبملا كلردأ اذإ رّتلا ءاوّهلا طارتشاب رظنلا طورخم نأ ملعاو

 كرئشملا ٌسسحلا ىلإ هليحتف «ةيضْيبلاو ةّيتوبكنعلا طّسوتب ةيديلجلا ىلإ هليحي مث ءاهنم
 ٍريسَيلا يف دّدَعلا ةريثكو ةريبك مارجأ عابطنا ًانايع ُدِمَت كنإف ءاهرّكصل كلذ ركني الو
 ٍدَدَعلا ةريثك ًةفلتخ ًاتاوصأ عمسلا ةّساح- كاردإك : كلذو «يناصلا ءاملا وأ ليقتصلا نم

 كلذ دجتو ؛ليقصلا وأ ٍرونلا نم قِرشُي امم وهف رظنلا طورخعو ءدحاو 0032نذأ يف
 ٌقافد طوطخ هنم تعبني ىرت ءيضُم ءيش ىلإ ترظنو كنافجأل تعمج اذإ اسمح
 رْدَقلا اذهف رصبملا ىلإ ِكِيَئْيع نم َقَّرْش ام ةفص كلذك ةَعَس ىلإ يبتنيو ءلصألا
 .يعيبطلا نم ةفرعت اهقيقحت يتابو لاّخك كنأ ثيح نم ةلأسملا هذه نم كيفكي

 .(نا» ب يف (103)
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 ىلا يال ىج
 ىسموز) ندا ساشا

 يخي يتيناثيكي _ 213 تذيب تا” ت1 جاتا“

 سمانا لصفلا

 ىلوألا ةلمجلا نم
 هئشده و نيعلل كرا بصقعلا رمأ 5

 مّدقم رخآ نم ٌبصع هيلي رخآ ٌحور لوألا بصعلا حورلا فلخ نم شدي هنإ
 م «نيملا ةكرح هب متي لَضَع ةيمحل ٍءازجأ نمو هنم ريصيف «نينيعلا ىلإ يتأي غامذلا
 .اهُححرش كيتأي

 يوتحي ام ببسب نيلو ةرارح ىلإ لئام ٌبطر ٌدراب بّصَعلا نم لوألا .حورلا ٌجارمو

 لوألا نم ٌنسيَيأو ٌدربأ يناثلا حورلا اذه ججازمو ءريصابلا .حورلا نم هيلع
 .امهيلع يتلا ةقيقرلا مألا نم 21940امههؤاذغو

 .ءامتئادعو)» س يف (104)
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 ندي
 ل

 متر

 يرق ريل لج
 ىسموزد) ليا ىكس)

 ايي ل1 ن ماحب هت قا . توا

 ىلوألا ةلمجلا نم

 اهتعفنمو ؛بادهألا رمأو ,نفحجلا

 نيعلاب لصقت ةّيِمَحَل ءازجأ نمو«ةّيبصع ءازجأ نم ٌبكرم ٌرهوج نّْيعلا لَضَع اّمأ

 اهجازمو «ةيناسفنلا ةوقلا نم اهيف امب اهكر حيو «ةمحتلملاب ىطغم «ينرقلا ءاشغلا قوف

 مست نيع ىلك يف ًةلضع ةرشع ياك نْيعلا لّضع ُةلمجو لّيْمَأ دزْبلا ىلإو لدتعم
 : اهعضومو .تالّضع

 ,(1952ةرسُيو َةَنْمَي اهتاكرحي نيقاملا دنع اهب نالصتتي اهنم نانثا

 .96)امهيلإ اهناكرحي لفسأو قوف نم اهب نالصتي اهنم نانثاو
 ىرخألاو ٌقوف نم امهادحإ (197بارو ىلع اهب نالصتي جاجوعا امبيف ناتلضعو

 يف ٍرْكَبلا َماقم نيعلل نوكيل اهتاهج عبرأ ىلإ 198نارود نيعلا ناكرحي لفسأ نم

 ةيشحولا ةميقتسملا ةلضعلاو 232460131 56ءمنك >4دوءاع ةيسنألا ةميقتسملا ةلضعلا نايمست (105)

 . ام مول 8ظععاننو ا/كنق5عأع

 ةيلفسلا ةميقتسملا ةلضعلاو «قريمعه: 2ءءمنو 86دوءاع ةيولعلا ةميقتسملا ةلضعلا نايمست (106)

 . 12115101 2عاتت5 115

 ةيلفسلا ةفرحنملا ةلضعلاو ىرسمعيتم» 0طائودع 86نوءإعء ةيولعلا ةفرحنملا ةلضعلا نايمست (107)

 111 مامن 0طا1وبع 3ة/لكن علم

 .«ارود) ب يف (108)
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 عبرأ ىدحإ نع ٌبونت نأ يهو ةيناث ةعفنم امهو .ًالوأ روكذملا لّضَعلا عم اهترادإ

 .اهب ةفآلا لولح دنع ةّروكذملا تالّضع

 «نيتعفنمل 2219[فوجألا] بصعلا مف ىلع ةعوضوم (199تالضع ثالثو

 ٌدِشيِلو رونلا دايو عيست الث هتنيه لع ىقييل فوجألا بمصقلا مف طفح نأ ءامهادحإ

 ؛ يدلضم ثالث ليف نفعا لع انأو

 «بجاحلا مظع نم برقلاب اهادبُم ءالعألا نفجبلا طسو يف ةعوضوم امهادحإ

 دنع هلقث ليختو ةدارإلا دنع نفَجلا عقرت نأ : اهتعفنمو ءنْفَجلا رَعِش ٌثبنم اهاهتنُمو

 عفر نوكيل ؟ هّيْفرَط يف نيستا نكت ملو ةطساوب ةلصتم ةدحاو تلعجج امإو ,1112موثلا

 ٌعافترا لّصح ةروكذملا ةدحاولاب هنأل : كلذو «لهسأ ةعيبطلا ىلع !!2)امهب نفَجلا

 نم نيعلا يف امأ هيفرط رّْثس عم راصْبالا يف هيلإ ٌجاتحُي ام ٍردقب هِطسَو نم نفجلا
 نيعلا نم فشكناو :ءزّولملا يرّودتلا لكشلا ,حاتفنالا دنع اهلكش راصف نيقاملا يتهج

 اهلكش «113)-بق ىلإ هحتف ناك ام اهفرط نم رتتساو هفشكل يعاد ٌةَجاحلا تناك ام

 ٍنالصتي «مونلا كنعو ةدارإلا دنع هناقبطُي (49!1ىلعألا نفّجلا يفرط يف ناتلضعو

 ةدحاو نكت ملو نيتنثا تناك امنإو «بادهألا تبانم دنع نْيَقأْلا نم برقلاب هيفَرَط يف هب

 تناك ول اهنأل هعِفر نم]0015 لهسأ ةعيبطلا ىلع هقابطإ ناك نإو هل ةعفارلاك

 .رويطلا ضعب يف دجوتو ناسنالا يف تالضعلا هذهل دوجو ال (109)

 .س نم تطقس (110)

 .آعاهغم: 5ةلمعطعو 5نصءمنهرمن5 يرلعلا نفجلل ةعفارلا ةلضعلا انه دصقي هلعل (111)

 .(امبي نم» س يف (112)

 ْ | | .«(حتف» س يف (113)

 ىلع زكترتو نينفجلاب طيحت ةدحاو ةلضع يهو 0م1هدااويزو ةيرئادلا ةينفجلا ةلضعلا ىمست (114)

 . ظاحللاو قاملا الك

 .(ب) نم طقسلا ءدب (115)
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 ةقدَسلا َةلابق الإ مات ًاقابطنا نفَجلا قبطني ثيحب اهعضوم نوكي نأ نكمب ' ةدحاو

 نيقأملا دحأ يف اهُعضوم َنوكي نأ وأ نيَعلا ةجبام“ عم رصبلا ٌرتس كلذ يف ناك دقلو

 «ىرخألا ةّهجلا نم قبطتي الو ءاهتّهج لي امم نفَجلا قابطنا نوكيف ؛هنم برقلاب وأ

 ةلياقلا هتكرحو هيف لّضَع ال لفسألا نجلا ءاهيلإ تاٌريطُملا ٍلوصوب اهلكش ٌحَمسيف
 : ةثالث هوجول لفسألا نود ًاكٌرحتم ىلعألا نفجسلا لصح امو لكلا لضع ةكراشمب

 لفسألا نفجبلا ناك ول يناثلاو «ةعيبطلا ىلع لّهسأ لفسأ ىلإ ىلعألا ةكرح نأ اهدحأ

 لاعفألا ٍنالطبل ؛كرحتي ال مونلا دنع ناكل ةدارالا دنع ٍقوف ىلإ هتكرحب نّْيَعلل رتاسلا وه

 لفسألا ناك ول : ثلاثلاو «ةروتسم ريغ مونلا دنع ٌنيعلا ىقبتف ءاهفعض ةياغ وأ ةّيدارإلا

 ريغ نم نيقاملا ةهج نم هٌعفرت نيّتلضعب ًامكحتسم ًاقايطنا قبطني ال ناكل ُكرحتملا

 ,016لعألا ٍقابطنا فالخ رْسَقلا ليبس ىلع هُعافترا ريصي ذإ «ىلعألاك طَسَولا

 ىلعألا دلجلا : امهدحأ ؛نيءاشغ نم ٌبكرم نفَجلا نأ ملعُي نأ بجي امتو

 دلجلا نم ٌبلصأ (1177يفورضغ مسج وهو «هتحت ءاشغ يلاثلاو «ًأاشنلا فورعم وهو

 نْيعلا ىلع قيطنا اذإ نوكيل ةّمِحَتلملا ةقبطلا نم هٌوشنم «ضايبلا ىلإ لئام ىلعألا
 ءابيلع ٌةزج مِحَتلملا نم فطعني ذإ «نيعلا ظفح يف ٌمكحأو ّنكمأو ءاهل ةمءالم رثكأ
 ههيبشو محتلملا نول نم ٌبيرق هتحص لاح ىلع ناك اذإ نفَجلا ّنطاب نأ ول كلذلو

 ٌبيكرتو : ةمحتتلملا ٍةقبطلا .حيرشت ركذ دنع لوألا ةلاقملا رخآ يف لوقي نينُح نإف
 ٠ .ملعاف «هللعي لو ءمجتلملا 108)ءاشغلا نم .ًاضيأ نفَجلا

 نأو ءاهداوسب رصاَبلا حوّرلا عْمَج ىلع َنيعلا َنيِعّف بادهألا ةعفنم امأو

 .امهريغو رابغلاو ناخّدلا نم فطل امم اهطسو (!!7يقوي

 ةنيزلل ٌةعيبطلا هتلمع ميم ٌبادهألا نم نإ : «ةيطارقبلا تاجلاعملا» يف يربطلا لاق

 ء-(ب) نم طقسلا ةياع (116)

 .5ةعون5د رفظلا (117)

 ىمسي يذلا باجحلا هب ديريو «باجحلا اذه نم» 82 ص نيعلا يف تالاقم رشعلا يف (118)
 .ةنيرقلاب محتليو داوسلا دنع يبتنيو هلك نيعلا ضايب ىشغي وهو «سوقيفافيفأ» ةينانويلاب

 ْ .«يقي) باوصلا (119)
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 ام اهنمو ةنيزللو ةُعَفْبَملل وه ام اهنمو ةنيّرلا نود ةعفنملل ميش اهنمو «ةّعفنملا نود

 الع غلطتو ءاملا امل ٌرَسَيَت يتلا ضألاب كلذ انهّبشو ٍقّداملاو ةوقلا بسحب ٌتبان وه

 .رارطضالاب ٌتابن اهيف جرخيف «سمّكملا

 نينفَجلا رعش ٍنوك يف «ءاضعألا عفانم» نم رشع ةيداحلا ةلاقملا يف سونيلاج لاق

 الك سأرلا رعشك لبسنيو ُلوُطي ال نيّبجاحلا ٌرعشو «لوطي الو ءام ٍدَدع ىلع ةبصتنم
 ٌرافشألا لّعج امنإ انقلاخ نإ : هلوق ةديزو «كلذ يف عئارشلا بابرأ ىلع ًاراكنإ و ًاريثك

 ءحلصأو قفوأ ناك اذه نأل «لوطلا نم ٍدحاو رادقم ىلع ىقبي جاتحي نْيبجاحلا رّعشو
 رافشألا تحت لَعَج ءاذه ىلع لعجُي نأ يغبني ناك ٌرعشلا اذه نأ ىلاعت يرابلا ملع اًملو

 نيّيجاحلا رْغش تحت َشرْفَو «نيتفَجلا لوط يف ًادوُدمم فورضُعلاب ًاهيبش ًابلط ًامرج
 .مكحلا عناصلا لب هداوس ىلع يقبف «نّيبجاحلا فورضغب ةقصتام ًةبلص ةدلج

 تاكرح تلعجو ناويحلا يقاب نم هريغ نود ِناسنالاب ْثَنَع ةعيبطلا نأب ملعاو

 ةرْسُيو ةَنْمَي علطتلا ىلإ ٌرقتفي ناك امل هنأل ءكلذ ىلإ هجايتحا ةرثكل «ةفلتخم ِهئاضعأ

 8 لّضَلا هْيئْيَع ٍلَقُمل َّدَعَأ ةعفنم بالجتسال وأ ٍررض عفدل لفسأ ىلإو ٍقوف ىلإو
 ذإ «ناويحلا يقاب يف كلذك َسيل ام ةروكذملا تاهجلا ىلإ اهتكر حب نكمتتل 54

 3 نإ : ًاضيأو ءاهِتَمالَس ماودل ٌببس اهنويع ةكرح ةلقو ءاهّمامُأ ناك ام الإ كر

 عدوأ نم لجف «يزاسنإلا عونلا اهررض عفدو اهعفانم بالجتسا ببس تاناويحلا

 ظ .هتاقولخم يف ةمكحلا

 لفسألا ىلع ىلعألا نْفَجلا يقابطنا يف ناّيَراستي دق ٍناويحلا يقابو ناسنإلا نأ ملعاو
 لفبسألا هّيفج .هفيعضو هّيوَق هريغصو هريبك ٍناويحلا نم عونلا اذه نإف ءرئاطلا الإ
 نأ : كلذ يف ٌةلعلاو َأمَكْحُم ًاقابطنا هْينْيَع ىلع ٌئيبطنيو «ىلعألا نجلا ىلإ كرحتم

 لوصح ناكف «يلاعألا ىلع الإ يلايللا يف ٌرقتسي الو ماني 'ال ذإ هيلع تقفش ةعيبطلا

 تلعجو ةعيبطلا هب تنع كلذلف ؛هالعأ نم هيلع ًأطلست رثكأ لفسأ نم هيل هيلإ تافآلا

 ةيذؤملا ةّيدابلا بابسألا نم ةنوصم ٌنوكتو اهرتسنل ةكرحو أرّبِك ىفسلا هْيَئيع نفج يف
 .امثريغو رابغلاو ٍناخدلاك اهل
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 .ىلوألا ةلمجلا تمت

 لكشو «يبيلصلا امهعطاقتو نيتفوَجملا نيكبَصَعلاَو ْغاَمّدلا لكش عضو اهولتيو

 .اهتبوطرو اهتاقبط عضوب نيعلا

 ةقبطلا لع لاد «ءاطلا» فرح ٍةقبط لك ىلعو اهئامسأو تابوطرلا ىلع ُبتكاو

 .قيفوتلا هللابو ءابيلع لاد اهمسا لَّوأ نم نيفرحو

 غامدلا حي رشت ركذ

 كرّتشملا ٌنسحلا يهو سمخلا ىوقلا لحم يه يتلا ةثالثلا هنوطبو غامدلا ةروص هذه
 يفو «هنم مدقملا نطبلا يف يهو ةلّيماو ةرّوصملاب ةامسملا هتنازخو (اساطنف» ىمسملا

 ةركاذلا ٌةوقلا : هنم دّحَوُملا نطبلا يفو «ةيمهولاو ةيركفلا ةوقلا طسوألا نطبلا

 امهو ةيفاجلا مألا اهقوفو «هرهوج ىوحت يتلا ةقيقرلا ملا لكش عضن مث ةظفاحلاو

 اهقوف يذلا ءاشغلاو اهنوكشو فحقلا ماظع لكش مث ,2120لبق نيروكذملا سيجننملا

 غامتلا رهوج نم فّوْجألا بّصَعلا .حورلا أشنم لكشو ؛(ٍقاحْمّسلاب» فورعملا وهو
 يبيلّصلا ,غامُتلا ٍرَهْوَج نم فَوْجَألا بّصَعلا عطاقتو «نيتروكذملا نّيَمألاب ىشُْم

 تابوطر لكشو ءاهلكشو نْيّمألاو بّصَعلا ٍرَموج نم نيعلا تاقبط ًاشنم مث ءروكذملا

 . يئِركلا نود حّطَسُملا يف هعضو ناكمإ بسحب اهَعاضوأو نيعلا

 هيلإو ةّيسايسو ةّيدارإ ٍةَكرح لكو ّسح لك أدبم ٌغامدلا نأ مّلعت نأ بجي اممو
 نأ َكيلع بجي كلذلو «هيلإ اهلعف ىبتنمو «هنم اهؤدبم ناك ذإ «نيعلا ةصاخو «يبتنت
 ةقرعم ماكحأ تدرأ اذإ هِلاَعْفَأِبو هعبطب هّدحح : ينعأ «هتيصاخيو ,هجازمب ًافراع َنوكت

 .نيَعلا

 ..ٌبطر ٌدرابف هجازم امآف

 لّيخعلاب : هيف وكت ةكرحلاو «هيفو هنم تاكرحخلا ةرثك : امهدحأ «نيينعملف هدرب امأ

 .يناثلا لصفلا لوأ يف اهركذ ممدقت (120)
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 هذه عم ًاراح ناك ولف «ةيدارإلا ةكرحلاو سحلاب نوكت : هنم ٌةكرحلاو ءركّذلاو ركفلاو

 الو 2ٌتباث ٌركف ناك امل راح ناك ول : ةيناثلاو .هلاعفأ دسفتو بلي ناكل تاكرحلا

 .ٍدربلل ٌعبات نوكسلإو «ةرارحلل ةعبات ٍةكرحلا ةعرس ذإ «هلقنت ةرثكل ٌميحص يتأر
 هنم تاكرحلا ةرثك هففجت العا : امهدحأ : نيتلعل اضيأ اهيلإ جيتحاف : هتبوطر امأو

 (122) ايحتسيل : اهدحأ َمفانمل ا نوكي نأ تحباتحا ةعيبطلا نأ : ةيناثلاو :2121)هيفو

 نيل ٌبصع هنم 24123)تبنيلو ةعرسب ٌساوحلا هيلإ يدؤت ام لبقيو :لّيختلا يف ًاعيرم

 هابن نّيللا بصعلاف «هرخّؤم نم َنيْلَأ هنم مَّدقملا ٌمزجلا راص كلذلو ,ٌنسحلا هب نوكيل

 م ةكرحلل وهو ءهنم رولا ءزجلا نم ُبلّصلا ٌبصعلاو ٌسِحلل وهو مَّدقملا نم

 .ليلق نع كلذ حرش كيتايس

 .غامّدلا 124يئَّدح ّدَحأ اذهو دربأ الو هنم بطرأ وضع نّبلا يف سيل نذإف

 ةيدارإلا ةّكرحلاو ٌّسحلا ءادتبا هنإ : انلوق وه ًاضيأ هصخي يذلا يناثلا ءزجلاو

 .ندبلا ءاضعأ يتاب نم هريغ نود غامدلا ناصخي نيأزجلا الكو «ةّيسايّسلاو

 باصعألا : ينعأ .هِتلاب اهلعفي ام اهنمو هسفنب هلعفي ام اهنم غامّدلا لاعفأ نأ ملعتلو

 لاعفألا امأو «ةّيدارإلا ٌثاكرحلاو ٌّنسحلا وهن هتلآب هلعفي يذلاو ءهِعاَحُت نم وأ هنم ةَئباَثلا

 مدقت دقو ءركذلاو ركفلاو ؛لّيختلا ءايشأ ةثالث معت يهو هسفنب اهلعفي هنإف ةيسايسلا

 .,غامّدلا ةروص عضو دنع اهعضاوم حرش كيتأيسو اهركذ

 للحتي ام ةرثكل سيب ثدحي نأ هنأش نم رحلاو ارح ثدحت نأ ةكرحلا نأش نم نأل (121)
 .هيلع بلغ ام

 .87 ص نينح نم هانححصف (ليحتسي الو لصألا يف (122)

 فلُّؤملا ذخأ ثيح 87 ص نينح نم هان انححصف («ىنعملا اهب مقتسي الو تدبل» لصألا (123)

 ءاهبطرأو ندبلا ءاضعأ دربأ دراي وضع غامدلا : لوألا : امه نافيرعتلاو ؛فيرعتلا : دحلا (124)
 ةلاقملا يف نينح امهركذ ؛نافيرعتلاو ةيسايسلاو ةيدارإلا ةكرحلاو سحلا ءادتبا غامدلا : يفاثلاو
 اريثكو ءشوشم لكشب امهدروأ فلُؤملا نكلو ءنيعل يف تالاقم رشعلا باتك نم ةيناثلا

 .كلذ لعفي ام
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 ءاعوو ءهرتؤم يف ٌءاعوو .همدقم يف ناءاعو ؛هنوطُبب فرعت ةيعوأ ةعبرأ غامدلا 30

 يذلا يناسفنلا حورلا ةيعوألا هذه يفو ءرخؤملا ءاعولاو نيِمّدقملا نيءاعولا نيب

 «ىرجي رَتّوملا نطبلا نيبو طسوألا نطبلا نيب نإ ليقو ءاهانركذ يتلا لاعفألا هب 7

 هيف ةدودمم رملا ةاونك ةدودب هيبش ءيشب دودسم وهو ةرصبملا ىّمَسُت اهيف يتلا ٌحورلا
 سلا يرجيف َةَدوُدلا كلت يشنتو ةعيبطلا ُدمعتف ًائيش ركذي نأ ىلإ ناسنإلا جاتحا نإف

 ماهبإ سأر ناسنإلا لعجي ٌركذلا سعت 7 اذإ كلذلو هّيبست دق ناك ام ركذيف ركذلا ىلإ

 ربدملاو روصملا لَبف (1259ةدودلا كلت قدتف «نوطبلا ٌريصَعنتف ٌسبكيف؛هنانسأ نيب ِهدَي

 .هتمكحل

 اهُنيلأ وهو لوألا جوزلاف 212737126 بصع جاوزأ ةعبس هتلمج نم تبنيو

 حيرشت كيتأي اك ٌحورلا هيف يرجت فّوجع لوألا «نيعلا ىلإ ناتبان يناثلا جوزلاو ءاهفرشأو

 ءاعولا نم ًاضيأ ذفنيو» 86 ص ةيناثلا ةلاقملا يف نيعلا يف تالاقم رشعلا يف نينح لاق (125)
 لك يف حوتفمب سيل ىرجما كلذو «نيئاعولا نيب اميف ىرحجت يف رخؤملا ءاعولا ىلإ طسوألا
 حورلا ذافنإب ةعيبطلا متهت ىتح هب دسني ةدودب اهيبش كيش هقوجلا ف نأل كلذو «ءتقو

 .رخخّوملا ءاعولا يف طسوألا ءاعولا نم يتاسفنلا

 نم تامولعملا جارختسا يهءركذتلا ةيلمعو «رضاحلا اننقو يف لوبقم ريغ يملعلا ريسفتلا (126)
 .سفنلا ملع يف فورعم وه ع نطابلا لقعلا

 : يه ًاجوز رشع انثا ثيدحلا حيرشتلا ملع بسح ةيبصعلا جاوزألا ددع غلبي (127)
 .1]0ةءامرب ةلعابع يمشلا بصعلا 1

 .0مانع 8[ءعبع يرصبلا بصعلا 2

 .©ءداو ة1كهغ6م2 نيعلل كرما بصعلا

 .1هءاتاعوع يقايتشالا بصعلا

 . 11مم مئاوتلا ثلثم بصعلا

 . مطل يشحولا كرحلا ب

 .ةعأوأ 71عبع يهجولا بصعلا

 . شان لل[ هول يعمسلا بصعلا

 . 610550- ط1 ةضسععول يناسللا يموعلبلا بصعلا 9

 . عال مهبملا بصعلا 0

 .مءمعووممب يفانصالا بصعلا 11

 .115ممهامقوول يناسللا تحن بصعلا 2

+ 

 00 ل 6 اه ذدذح عمد
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 هم رج نم هلخادي أمي نافجألاو نينيعلا كرحي هنه بلصأ وهو (يناثلاو ؛ليلق دعب كلذ

 يتأي عبارلا جوزلاو ٍقْوَذلا ّنسح هّيطعيل ناسللا ىلإ يتأي ثلاثلا جورلاو .اهلضَع يف
 سداسلا جوزلاو عمسلا ٌّسحل نينذألا ىلإ يتأي سماخلا جوزلاو .سُمّللا ّسحل كّنَحْلا ىلإ

 جوزلاو .سمللا سح اهيطعيو مسقنيو ءاعمألا ىلع يذلا باجحلاو ءاشحألا ىلإ لزني

 .ناسللا لضع كرحي عباسلا

 نم اهتابن نإف «ّسأرلاو ٌردصلاو ٌبلّصلاو نيلُجّرلاو نْيَدَيلل ةكّرحلا باصعألا يقابو
 .عاخنلا

 نوكيل هريوصتب كلذ عبّتنلف ةلاقملا هذه بسحب هجازمو غامدلا ةفرعم يف يفكي اذهبف

 .ىلاعت هللا ءاش نإءبرقأ كنهذ يف هانلق ام ليكشت
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 عشا

 َيَرْج) يض١ ىج
 ىسموز) ندا سكس١

 اييئايكيايحي _ [11 2 تايب ت1 211.1

 ةبناغلا ةقبحلا

 : لوصف ةتس ىلع لمتشتو



 و
 لق

 معشر

 رجال ىجيضالىج
 ىصسموز) َنجد) ستتس)ل

 يحيي رحم ن تاير خم مج ع رم



 بسك .بطلا نم يملعلا ءزجلا نم ًايلك آمالك نمضتي

 ىلا 2

 رج ١ جيجل ىِج
 ىسسموز) ندا سكش)

 ايليا 111 ترحب تق ججاأ 021

 رم

 ءضّرملا تاقوأ ةفرعمو .ةحّصلا ظفح يف هيلإ رقتفُي ام

 ءام هجوب اهروصتو ,ةحّصلا ةيهامب ملعلا مّدقت بوجول
 هتلازإو اهظفح ىلع هساسحإو ءضرملا روصتو ءاهماسقأو

 .ةميلس اهلا _عوضوملا نم لاعفألا اهنع ردصت ةلاح وأ َةَكَلَم ةحصلا نأ ملعا

 ءًائيش اهتحص نم مدت ال يتلا ةحّصلا ٌريبدت : ماسقأ ةئالث ىلإ ٌمسقني ةَححّصلا ٌريبدتو

 .هقانلا ةحص ريبدتو «تائيهملا لضفأ نع ةفرحنملا ةحصلا ريبدتو ءاهظفح اذه ىمسيو

 .©ةيعيبطلا لاعفألاب ٌرضت ةحصلل ةلباقُم ةلاح : ُضرملاو

 : ةثالث هسانجأو

 «فانصأ ةينامع ىلإ فلصتو ,#(ءازجألا] ةبباشتملا ءاضعألا ف لصحت : (3)ةبءاشتم

01 

(2 

(3 

4 

 .ب نم طقسلا ءدب

 اهنع بجي ناسنالا ندب يف ةيعيبط ريغ ةئيه» هلوقب 73/1 نوناقلا يف ضرملا انيس نبا فرع

 .«أيل وأ ابوجو لقعلا يف ةفآ تاذلاب

 «ناكرألا نم ةطيسبلا ءاضعألا بيكرت لوألا «ةثالث ندبلا يف بيترتلاب هرض نأل كلذو
 هلاصتاو هلك ندبلا بيكرت : ثلاثلاو «ةطيسبلا ءاضعألا نم ةبكرملا ءاضعألا بيكرت : يناثلاو
 .ةيكرملاو ةطيسبلا ءاضعألا ف

 .74/1 نوناقلا : رظنا ءانتادايز نم

./1 



 : يهو ةبكرم ةعبرأو ءسبايو بطرو درابو راح «جازم ءوس : يهو ؛ةطيسب ٍةعبرأ وأ

 عم ام ةينالا نم ٍدحاو لك مث ءبطر درابو «سباي درابو ءبطر راحو ءسباي راح
 .ةدام ريغب وأ قدام

 ءاضعألا : كلذب نونعي «ةيلآلا ءاضعألا يف لصحي «يلآلا ضرملا يناثلا سبجلاو
 يف لصحي يذلا ٌضرملا : يهو «ماسقأ ةعبرأ ىلع عونتت «لعفلا ةلآ يه يتل ١ ةبكرملا

 يف نوكي يذلاو ءاهددع يف يذلاو ءءاضعألا رادقم يف نوكي يذلا ُضرملاو «ةقلخلا
 ظ .اهعضَو

 : اكرتشم يمس امنإو «كرّتشملا ضرملا وهو «لاصتالا قرفت وه : ثلاثلا سنجلاو
 .ةَهباشتُملاو ةيلآلا ءاضعألا يف لصحي هنأل

 .دضلاب هؤافش ٌضرملاو «هباشملاب نوكي ةحلصلا ظفح نأ ٌملعت نأ بجيو

 .ضّرَملا بابسأو ؛ةّحلصلا بابسأ : ىلإ مسقنت بابسألاو

 .ةحصلا ريبدت يف ٌركذتو ءاهظفحت وأ ةحصلا ُتِدْحُت يتلا يه ةحصلا بابسأو

 ةقباس بابسأ ىلإو رجراخ نم ُدِرت ِةّيِداب بابسأ ىلإ مسقنت ضارمألا بابسأو
 الإ اهدوجوب ضرملا دوجو مزلي الو ءطسوتب ١(ضرملا ثدحت يتلا يهو لخاد نم
 ىلإو ءاه ثِدَحُملا نّمَعلا طّسوتب الإ ىمحلا هنع ثدحت ال يذلا ءالتمالا لثم ءطسوتمب

 بجوت يتلا ةبطرلا ٍةداملاك ءطّسوتب ال ابوجو ضرَملا ٌبجوت يتلا يهو ؛ةلصاو بابسأ
 بجوملا هدادسنا اهنع ثّدحي ًابوجو يبنعلا بقث ىلإ اهبابصناو غامّدلا ىلع اهرفوتب
 .رظنلا عانتمال

 ماملاو «ةقدحلا يف ءاملا دوجو دنع رّصَبلا مادعنا لثم «لعِفلا ٍرّرَض سفن وه ضرغلاو
 .قباسلا ببسلا يه نينيعلاو غامدلا ىلع ةرفوتملا ةبوطرلاو «لصاولا ٌبّبّسلا وه

 لثم ٌناصقُت امإو «ىمعلا لثم ُنالطب امإ : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني لعفلا ررضو

 كلذ ريغو بابضلا وأ 'بابذلاو قَبلاب ٍهيِبُش ءيش ةيؤر لثم شيوشت امإو ء«رصبلا فعض
 11غ

 .ب نم طقسلا ةياهبت (5)
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 ىلإ ةبسنلابو «ٌضارعأ ضَرَملا ىلإ ةبسنلاب وهو ءركنملا نابرَبلا ىمسيو «ِنْيعلا َماَدَ
 ظ .لئالد بيبطلا

 ركذن دقو «ةئالثلا ضارمألا سانجأ نم سنج لك ضارعأ ملعت نأ كيلع بجي مث

 .هضرع ضرم لك ءازإب ةيلمعلا لوادجلا يف كلذ

 :ةسمخ ءاضعألا نم وضع لك ىلإ داوملا لوصحل ةبجوملا بابسألا نأ اضيأ ملعتو

 ,ةيداعلا ةّوُقلا فعض امإو ءداوملا ةرثك امو ءلباقلا ٌفعض وأ «عفادلا ٌةوق امإ يهو

 ىلع ٍةحصلا در يف رطضم بيبطلا نإو عيمجلا نع نوكي دقو :يراجنا عاستا امإو
 .ةيعيبطلا نع ةجراح ٌةثالثو «ةيعيبط اهنم ةعبس «ءايشأ ةرشع يف رظنلا ىلإ مقسلا ِنَدَبلا

 .ملألا وضعلاو «ةوقلاو «ئاوهلاو «ةداعلاو ٌنسلاو «ةزيرغلاو ؛ٌسنجلا : يهو ةيعيبطلاف

 .هل مزاللا ضرعلاو «هتلعو ءضرملا : يهو ةيعيبط ريغلاو

 اهنمف ةيزيرغلا امأو ءىثنأ وأ ًاركذ نوكي نأ ينعأ ءسنجلا : يهف ةيعيبطلا اماو

 يذلا جازم ردقب قافثالاب اهنمو ءانلق ام لثم ءدّمعتلاو ٍدصقلاب ةعيبطلا نم نوكي ام

 هريغتو ءاوهلا : لوألا ءايشأ ةتس يف نوكت ةداعلاو مِحّرلا جازمو ءلفطلا نوكي

 : سماخلا ؛ةظقيلاو ٌمونلا : عبارلا ؛هنامكعو ءاذغلا :.ثلاثلاو ءنوكسلاو ةكرحلا : يناثلا

 فّلخت ام حرشو ءسْفّنلا ضراوع : ينعأ «ةيناسفنلا مالآلا ٌسداسلا «هنامدعو ٌعامجلا

 .ليلق نع كيتايس هذه نم

 ,غامدلا ميرشت يف ٌتَرِكذ دقو «غامدلا اهلحمو ةيناسفنلا : ةئالث ىوقلا نأ ملعاو

 «براوضلا قورعلا ضبنو ةضيبلا ةلعاف يهو .بلقلا اهلحمو : ةيناويحا ىوقلاو
 ىوق عبرأ ةيذغمللو «ةيذغملا ةيئرملاو ةدلوملا يهو ءدبكلا اهلحمو : ةيعيبطلا ىرقلاو

 .ةعفادلاو  ةمضاحلا «ينعأ  ةرّيغملاو ؛ةكساملاو ,ةبذاجلا : يهو

 .ضرَملا .عفد وأ ةحّصلا ظفح يف كنهذ يف هذه ليصحت ىلإ جاتحت تنأف
 .ةريثك ةطيسبلا ضارمألا للع نأ ملعتلو

 ّنم امِإو «سفنلا ّنِم اّمِإ ةكرح طارفإ : ةتسا يهو ,راحلا ضرملا لعفي أه : اهبنم
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 .وضعلاو ٌّماسملا ٌقيضو ءراح مرج ةاقالُمو ءناخسإلا ةوق هل ام «ذخأو ءنَدَبلا

 ديربتلا هل ام ليخأو ءدراب مرج ةاقالم : ةينامن يهو درابلا ضرملا لعفي ام اهدضو

 طارفإو ءاهِلُحلخت طارفإو «ًماسملا قيض طارفإو ءهتلق طارفإو ءِءاذِغلا ةرثكو ءقوقلاب
 .نوكسلاو ةكّرجلا

 هسْبيو «ءاذغلا ةلقو ءففجي ام ()اهنم : ةعبرأ يهو سبايلا ضَرَملا لعفي ام اهنمو

 .ةكرحلا طارفإو

 . ةسبايلا ينعأ  ةروكذملا] هذه دادضأ يهو َبطرلا ّضرملا لعفي ام اهنمو
 ٌءاهتناو ءديربتو «ءادتبا : يهو تاقوأ ةعبرأ هل ميلس ضرم لك نأ «0[ملعاو

 .طاطخناو

 دبت مل ُدعب ٌةوقلا نوكتو ءُرّرصلا اهّلان دق ةيعيبطلا لاعفألا نوكت نأ ءادتبالا ٌدحف
 ,(100 ضرملل ٍلِعافلا ببسلا (© جاضنإ ف

 ةعيبطلاو «هتدايزب فٌّعضت ةوقلاو ؛ىوقيو ُديزي ضرّملا نوكي نأ وه : ديربتلا دحو

 لب ءابيلع ضرملا روهظ الو ءٌروهظ اهلعفل نيبتي مل هنأ الإ ضَرَملا يف لعفت تأدب دق

 تامالع ترّهظأ ةوقلا نوكتو «ُديزي الو فقي ٌضَرَملا نوكي نأ ءاهتنالا دحو

 .ةعيبطلل ضرمملا ٍرْهَق وأ «ضرّملل ةعيبطلا ٍرْهَق ىلع لدت
 ٍطْلخلل اهجاَضُنِإ عم ٌةعيبطلا نوكتو طحنا دق ٌضرملا نوكي نأ وه طاطخنالا دحو

 .هدوقع ةلمج تَلّلَحَو هتعفد لق

 .(دحاو» لصألا يف (6)

 .(انل) لصألا يف (7)
 .س نم طقس نيقوقعملا نيب ام (8)

 .(حاضيإ» س يف (9)
 .؛ضرملا» لصألا يف (10)
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 هبسحب تاقوألا ةذه نم دحاو لك يف ضارمألا نم ٍدجاو لك حلاعن نأ بجيف

 دّيزتلا يفو «ةَعٍدارلاو ةّدرابلا ءايشألا ءادتبالا يف ةراحلا ماروألا يف ًالثم ؛ليتعست نأ وهو

 طاطخنالا يفو أريسي اعيش ٌعدريو للحب امب ىبتنملا يفو ءأريسي ًالياحت ليلا عم ةعدارلا

 .طقف للحي يحخري مب

 .هرخاو هطسوو هلوأ : ينعأ «هبتارم بسحب فليتخي تاقوألا هذه نم ٍتقو لكو

 ىوقأو رثكأ تاعِداّرلاو تادّربملا : ءادتبالا ٍلَوُأ يف لّمجاو ءكجالع يف كلذ ربتعاف

 .هلعسو ىلإ ةبسدلاب تالّلحملا نم ىوقأ تاعدارلا : دّيزتلا لوأ فو .هطسو ىلإ ةبسنلاب
 ٌتايخرملا : ءاهتنالا لوأ يفو ,رثكأ تايخرملاو ءهِطَّسَو نم لقأ تاعدارلا : هرخآ ينو
 لوأ فو «ةريسي تاعدار عم هطسو نم ىوقأ تاللحملا : هريخا يفو ءفعضأ تاللحملاو

 تاللحملاو تايخرملا هرخاو هطسوو ,عٍدار ريغ نم ةفيعضلا تايخرملا : طاطخنالا

 .هنم ُبمْفدنا يذلا ٍرضْعلا ىلإ ٌداوملا ٌدرت ةّعِدارلا ةّيوُدأْلا لامعتسا نأ هلمعت نا (110[ةيوقلا

 ام لّبقيل َنْيَعلا نم برقلاب يحاونلا كلتو نينذألا فلخو يئددعلا ُمحللا نكي الولو

 ىبطلا نوناقلا نإف ,غامدلا ىلع ةفيخ اهلامعتسا ٌبجي ناك امل الإو «تاعدارلاب اهنع هّدري

 لمعتسي نأ بِي ال كلذكو ؛سكني الو «سيسخلا ىلإ سيئرلا نم ةاوملا ٌعدري وه ام
 ةفيخ اهيلإ ةٌرورّتصلا دنع الإ | اهسدج نم الو عذزرل ةّيوقلا ةّيِودألا نْيَعلا ,ضارمأ يف
 هذه نم كل ركذنلو (12)| رمهق ة هيلإ نيعلا ىل ىلإ ةيصنملا داوملا ٌعجرت لعل غامذلا ىلع

 ,ءادتبالا يف لمعتسُي امم ةثالثلا هبتارم بسحب اهنم مسق لكل 02:ًالاثم ةعبرألا سانجألا

 «ىهتنما فو .ًاريسي َةلّلَحُملا عم ٌةَعدارلا : يهو ءديرتلا يفو .ُةَعِاَرلا ةّدرابلا : يهو

 مضنو ,لثيو يخاري ام يهو ءطاطحنالا يفو .ةعدارلا نم ريسّبلا عم ةللخما ٠ : يهو

 .ًارخاو ًاطّسوو لوأ اهبتارم ءازإب مسقني الو ,24ادح اهنم سنج لكل

 .ب نم طقسلا ةيادب (11)

 .ب نم طقسلا ةيابن (12)

 .«لاثم» لصألا يف (13)
 .عغدحو لصألا يف (14)
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 لمعتسا الإو «هنيعب كَرضح نإ اهركذن يتلا ماسقألا هذه نم دحاو لك نأ ملعتلو

 هيلع ُبلغي ام بكرملا يف ناكو ًاطيسب كرضح« مل نإو هتوق نم هَِقَبَط يف ناك ام
 ةدرابلا ةيودألا انركذ امل لاثم اذهو ءرظنلا معُتت دعب هباب يف هليعتساف ةيرذألا هذه ُضعب

 .ةعدارلا

 ؛جنكاك روفاك ,لثام زوج ءدوسأ جنب «نويفأ : ءادتبالا لوأ ينو ءادعبالا يف

 .اقمحلا ةلقب «بلحط «ضيبأ لدنص

 ءعلد ءعرُق ءجّسْوَع «ملاعلا يح ءيعارلا اصع ءلمحلا ناسل : ءادتبالا طسو

 .رمحأ لدنص ءانوطقرزب

 رمحأ لدنص «ينيص هاش ءقّمْرَس ءريعش ءبلُّدلا قرو «ءالقاب : ءادتبالا رخآ

 ْ .كامر روشق «لفوف

 «ةبطر ةرفسك ءابدنه : ديرتلا لوأ يف دّيزتلا يف ريسي ليلحت عم ةعدارلا ةيودألا

 .بلعثلا بنع ءدرو ءضّضح «يدنيرد ؟1؟7ىموم «رفونيل ءاثيمام

 «مركلا قرو «سيتلا ةيحل ءضرق ءكمار «ءسا .رانأُج ءجسفنب ديزتلا طسو
 ٠ .قوقدنح

 ءسدع «بالبل ءكَّسَح ءالقاب كلَملا ليلكإ ءمحامح ءحورذاب ديرتلا رخآ

 .نامط ره

 ءضيبلا ٌرافص «جئوباب : ءاهتنالا لوأ يف ,ىبتنملا يف ًاريسي ةعدارلا ةللخما ةيودألا

 ١ .قبنز 2219 يرحب نيمساي «ءتبش «ماغ «نيت

 «يمطخ «نسوس «جنفسا ءافوز «ةنسرك ءةطنحلا ةلاخن ,(17)ة نشأ ءاهتنالا طسو

 .«شون» 1 مقر يلاتلا لودجلا يف تدرو (15)

 .4 يريم لصألا يف (16)

 .(ةنسلإ لصألا يف (17)
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 ( رتعص (جنتوف «نارفعز «شوجن زرم ءامامح ءكرطصا ناك رزب : ءاهتنالا رخآ

 .لمرح

 ءلسع :تفزلا نهد : طاطخنالا لوأ يف .طاطخنالا يف ةللحملا ةيخرُملا ةيودألا

 .ندال ,ماخ رينع نومك «باذس ءاشاح :جئايزار ةراصع

 «كسم («ةسابسب ءزوحامرم موسي (حيش عورس ؛يسراف رتعص طاطخنالا طسو

 .دارفعز

 «ينيص راد «لفلف «ليبجنز ءمطُبلا كلِع ءدراب ؛جنيبكس .قّشأ : طاطخنالا رخآ

 .رّئسَد ابدنج

 َنْيَعلا ضارمأ يف ٌمفان نّمُحلاو لّهسملاو دصفلاب ندبلا ّغارفتسا نأ ملعت نأ ُبجيو
 يف ٌّمجو هب ناك نم : لوقي طارقبأ نأل ءاهضارمأ رثكأ يف ًايفاك ناك امبر هنأ ىتح

 لهسملا ءاودلاب نيعلا ّضارمأ يفشُن انإ : لوقي سونيلاجو ًأربيف ٌبَرْذ هأرتعاو هينيع

 ككل يغبني نكل .لاحكألاب اهنورّدكي نولاحكلاو ءابيلع تاحوطللا عصضوو دصفلاو

 عه 1 ِع

 .ثداحلا ضرملا بسحب و ,هتفو 5 ابنم دحأو لك لمعتست نا

 .اهطسوأ لهَّسُملاو يلك غارفتسا وه ذإ ءاهاوقأ دصفلاو ءاهفعضأ َنَمحلا نأ ملعتلو , معا 2 سا ىلا ا #8 . سا ل 1 / <: 0

 فعضُت اهنإ : لوقي ٌخيشلا ذإ ءاهنم رثكُي ال نأ يغبنيف هماسقأ فعضأ َنقحلا نأ عمو
 (08)قنلا يف ّمفنأ ناك ِنَدَّبلاو سأرلا مّدقم يف هنم ناك ام ْنِإف ُدصْقلا امأو ءكبكلا
 امأو «نيعلا ٍضارمأ ف كلذو ءبْذَججلا ُْق َعفنأ ناك فلحلا ُْق ناك امو ءعضوملا نم

 دصفل ةاذاحماو ملألا بناجلا ٌدّصف وهف ةئماسملا امأو .فلاخلا بناجلا دصف وهفءسكعلا

 محلا ضارمأ يف نْييْذتلا ىلع مجاحملا قيلعتو «نينيعلاو سأرلا ضارمأ يف 29)نِفاصلا
 وْضْعلا ىلع ىّلَعلا لاسرإو نّْيقاملا يقرع ٍدْصَمك وهف وضعلا سفن نم ةداملا لس امأو

 .«لعفلا» س يف (18)

 كلذب يمسو «بعكلا ىلإ يسنألا بناجلا نم قاسلا ىلإ ةبكرلا نم دتمب قرع : نفاصلا (19)
 : ر  ءيش هبنجي الو ءيش هتحت سيل هنأل ملس هدصف ق ا اذهو ءملسلا وه نفاصلا نأل

 .ءابلألا سومانو ءابطألا سوماق
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 يف ةرَقُتلا ىلع مجاحملا قيلعتك وهف (20غارفتسا ريغ نم اهلقنو ةداملا بذج امأو

 .نايسنلا ثروت الل ةرقّثلا ىلع ةّروراقلا يلعُت الو ظوحججلاو ءوتنلا ضَرَم

 اهناجّيَه دتع ٌبجاو نْيَعلا عاجوأ يف هلامعتسا نأ : ٍدصفلا رمأ يف هّملعت نأ بجي امحو

 ةيوُمَّدلا تايّمحلا الإ اهراودأ ٍراسكتاو اهنوكس دنع تايّمحلا يف امأو .اهّلُأ ٍدادتشاو

 هل ثدح دقو نيعلأ ضيرم كل قمنا ول ام كلذ كل ٌثبتك امنإو .قولُملا .عاجوأو

 مِدقُت ْنأ لبق بجيو ٍةرورضلا ىضتقمب لّمعت نأ كل يخبنيف ضارمألا هذه نم ٌضرم

 وهو ءهبسحب لك «ءايشأ ةرشعلا هذه يف ظنت نأ تاغارفتسالا ماسقأ نم ءيش ىلع

 كلذ تلعف اذإ كنإف «لوقلا اذه دعب كل.«22)اهُنيبن يتلا ©!)لوادجلا هذه نم هارت ام

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لاهسإلاو دّصَقلا ىلع مادقإلا نم نْنَأ ىلع تنك

 ال أ نكيلو (لعفاف ناقتحا ناك نإو «عئماف غارفتسا ناك نإ .: ضرملا ببس

 .يوقلا ىلإ .جيرذتلاب مث فيطللاب

 ىضتقمب لعفاف ًالإو «كلذ عنماف هريغو قّرَعلاك تاغارفتسالا ُدحأ ناك نإ : ضَرَعلا

 .ةوقلاو لاحلا

 عم دصقاو ءهبسحب لعفاف كلذ ءاوس وأ ًابطر ًادراب وأ ًاسباي ًاراح ناك نإ جارملا

 ظ .نيخستلا وأ ٌبيطرتلاو ديربتلا كلذ

 ءانغتسالا كتكمأ نإو «فقوتي كلذ لعفاف .امخض وأ ًالوزهم ناك نإ : ةنحسلا

 .لهسُت الف هنع

 نع يّنْعَتست نأ كنكمأ نإو فّطل امم كلذ لعفاف ًاخيش وأ ًايبص ناك نإ : ّنيسلا

 .لعفت الف لْهَّسُملا

 ناك نإو «عنماف ةبوطرلاو ِدْرْبلا وأ سّيّيلاو ةرارحلا كيدش.ناك نإ : ءاوهحلا لاح

 .ءاوملا حالصإ يف كدهج دعب نكيلف ًايرورض
 .(اهغارفتسا) ب يف (20)

 .(ت) نم اهانذحأو (سإ نم ةطقاس لوادجلا (21)

 .«اهتبثته ب يف (22)
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 .قفرب لعفاف ضَرَملا ةرورضل الإ عنما ٌءعاتشو افيص رضاحلا ُثقولا

 دنعو «فقوتف نكي مل نإو «لعفاف ةداع كلذب هل هبحص لاح يف ناك نإ : ةداعلا

 «تاعفد ةدع ف نكيلو ءاهبسحيف ةفيعض تناك نإو «لعفاف ةيوق تناك نإ ةوقلا

 .عنماف هنع ينتغت نأ كنكمأ نإو

 نيداّدحلاك ًاليلحت وأ ًةفينع ةكرح هل ٌبجوت تناك نإ ًةعانصلا يعارت نأ يغبنيو

 امإ ,ةهجلا فالح ىلإ ةدالا بذج دصفي دقو «فقوتي لعفاف امهريغو مامحلا ماوقو

 نإو «ةّئماسملابف غامدلا ناك نإ ؛عفادلا وضعلا بسحب كلذو «سكعلاب امإو ةتماسملاب

 ةداملا ٌبذحت نأ يغبنيف رطَحلا ليلج وضعلا ناك ىتمو ءسكعلابف نَدَبلا يتاب يف ناك
 ف

 .هنع ةيحان

 ُءاقلإو «ةهجلا فالخ ىلإ اهلقنو ةداملا ٌبذج مجاحَملا ءاقلإب دّصفلا نأ ملعاو
 الإ اهدحأ لعفت نأ يغبني الو ءوُضْعلا سفن نم ةّداملا لس هنإف نيقاملا ٌدصفو قلَعلا 2075 ِ نك 2 رو َ

 .تبذتجا ام رثكأ ّرحتا اكيش َتْبَذج الإو «غارفتسالا دعب

 نيكست دعب الإ نْيتيعلا ضارمأ خلاعت الف ةقْيقش وأ ٌعادص سأرلا يف ناك ىتمو

 .ةميظع ٌةفآ ضيرملا ىلع ٌتْبلج الإو ءنْيَغدّصلا نييارش لست وأ «ةيلطألاو ةيوذألاب ملألا

 .يفاشلا هللاو رصتخملا اذه بسحب هنم مدقت امم يملعلا ءزجلا نم هُراجيِإ نكمأ ام اذهف
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 غارفتسالا ناك نإ

 ناك نإو (عنمأف

 لعفاف ناقتحالا

 الوأ نكيلو

 ىلإ ميردبتلاب
 .يوقلا

 ءاوهلا لاح

 ديدش ناك نإ
 وأ سييلاو ةرارحلا

 ةبوطرلاو دربلا
 ناك نإو (عنمأف

 نكيلف ايرورض

 يف كدهج دعب
 .ءاوطلا حالصإ

# 

- 
 عنمأ ءاتْش و افيص

 ةرورضغل الإ

 قفرب لعفاف ضرملا
 افيرخخو اعيبر
 .فخت الو مدقاف

 ةرارحلا ةدش

 وأ ًالورهم ناك نإ
 لمفاف ًامخض
 نإو فقوتب كلذ

 ءانغتسالا كتكمأ

 .نيخحستلا

 لاح يف ناك نإ
 كلذب هل هتحص

 . مل نإو لعفاف ةداع
 دنعو فقوتف نكي

 (27) ةحفص ب ةخسن نم (2) مقر لودج

 ةيوق تناك نإ

 نإو «لهفاف

 - 5 .٠ تناك

 نكيلو اهبسحبف

 (28) ةحفص ب نم هانذخأو (س) نم طقاس (3) مقر لودج
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 َيرجا)ل يا لج
 ىسمورم) نال ساس)

 صياح حلاو النانو هج كتيحرحي عقر ا عتيل , نو ودود

 يناثلا لصفلا

 ةيناثلا ةلمجلا نم

 نيعلا ظفح : يهو ماسقأ ةعبرأ ىلإ ىلوألا ةمسقلاب مسقني ةحصلا ريبدت نأ ملعا

 يتلا يهو لوألا مسقلا امأف هقانلا ٌريبدتو «ءيش ابتحص يف مدُي ال ىتلا ةحيحّلا

 اهتّيمك يف ةيرورضلا ةتسلا ليدعتو «ةلثامملا ةهباشتملا ءايشألابف ًائيش اهبتحص يف ّمْدي ال

 ةكرحلاو ءٌبرشيو لكؤي امو «نادبألاب طيحملا ءاوحلا : يهو اهتاقوأو اهّيفيكو
 .ةّيئناسفنلا ثادحألاو ,ناقتحالاو «غارفتسالاو «ةظقيلاو ءُمونلاو «ُنوكسلاو

 هرهوج يف ًاحلاص ةعبرألا هتايفيك يف ًالدتعم ّنوكي نأ يغبتيف : طيحملا ءاوه لا امأف

 رذحيلو ءايلامش ِدْرْبلا ديدش َنوكي ال نأو «ةيوقلا حايرلا ٌباهمو «©3)ٌجاَجَعلا هيف قوتُي
 حيبارأ نم رّضح امب لّدعيلو ءهلصفل ابيمانم نوكي نأ دوجألاو 24هيامّسسلا حير

 راح ؛بطر راح : يهو ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت يه ذإ «هنم لصف لك يف راهزألا

 .سباي دراب «بطر دراب «سباي

 ةرارحلا ىلإ تناك نإو هذهف َقّْبَزلاو نيرسُبلاو ىرتحلاك يهف ةبطرلا ةّراحلا امآف

 مهل ضرعي نملو «ةسبايلا ةدرابلا ةججزمألا باحصأل حلصتو ءًاعيبر ةدوجوم يهف لّيمأ

 .ةيوادوسسلا ضارمألا

 .ءاوملا يف ريثكلا رابغلا : جاجعلا (23)

 .ةراحخلا حايرلا : ميامسلا ير (24)
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 لَبلاو «نيمسايلاو .ءفالخلاو سجرنلك : يهف ةسبايلا ةراحلا امأو

 ٌُدجوت هذهف «حادقلاو ,7)مرفسهاشلا عاونأو «9©2شوجنررملاو «50جامرهرُبلاو
 ةجرزمألا باحصأو :©8خفنسلا لحو هِدَدّنسلا ,حيتفتو ليلختلل ُحلصتو ءافيص

 ةرق بسحب اهلامعتسا لتي نأ بجيو «ةكرابلا تالا مهلإ عرس نلو «ةيمقلبا
 .هلعف يف هفعضو اهيطعب

 فيعضلا غامّدلا يّوقت اهنإف ءامهّبسان امو سآلاو درولاك يهف ةسبايلا ةدرابلا امأو

 .ةبوطرو ٍةرارح نع

 ةجزمألا باحصأل حلصتو ءامهبسان امو رفوُنيللاو جّسفتبلاك يهف ةّبطرلا ةدرابلا امأو

 .ةَسوُبِيو ةرارح نع ٌضارمألاو ُتالزنلا مهيف رثكت نملو ةسبايلا ةّراحلا

 اهنمو ُبكرملاو ءاوميللاو ,جنرانلاو ٍجْئرتألك ةَحْئاَرلا ةراح اهنمف : ُراَمتألا كلذكو

 .ضيماحلا حافتلاو لجرفسلاك ةسباي ةدراب اهنمو «يرْئمكلاو ولحلا حافتلاك ةبطر ةدراب

 مب صخش للك جازم لّدعو ءهذه ىلع سقف حئارألاو هكاوفلا نم فيتخي امو
 ٌماودلا ناك نإو ءرمألا رثكأ يف راح رهوججب نع نوكت امنإ ةحئارلا نأ ملعاو «هبساني

 .ءاوهلا ليدعت رمأ نم نكمأ ام اذهف .ًادراب مومشملا

 حلاصلا دّيَجلا ِءاذِغلا نم لِدّتعملا ٌرادقملا لمعتسي نأ يغبنيف : ٌبرشيو لكؤي ام امأو

 موحللاب نيذتغُملا نإ ًالثم هِتَكاَعو ِنَدَبلا جال بسانملا هرهوجو هجازم يف لِتعملا

 رْهُز نبا نإف .هموي يف حبذ امو ©9اهيضحرأو اهدوجأو اهفطلأ نم نوكت نأ بجي

 ؛يعرلا ىلإ برقأ هنم ناك ام ةصاخو «ٌّملاب ٌعفنو ؛ٌميظع ٌرّيخ هيف كلذ نإ : لوقي

 نوناقلا يف 5 5ةلذع 8ةاعان جئارببلا» باوصلا ىللعلو .جامرهربلا س يفو ءجامرببلا ب يف (25)

 .105 ةحفص ينوريبلل ةنديصلاو 1

 .«شوشجنزرملا» لصألا يف (26)
 .ناحيرلا وه مرفسهاشلاو مرهاسلا لصألا يف (27)
 آم  اهروذج نانسألا خنسو ءهلصأ ءيشلا نم خنسلاو «خنسلا» اهلعلو ءلصألا يف اذنك (28)

 . ءابلألا سومانو ءابطألا مجعم يف

 .اهنيلأو اهيعنأ : اهضحرأو .ءءاهصخزأ» لصألايف (29)
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 , موحللا رشأ يهف دوسكفلاو ةقيتعلا موحللا امأو ءهرّخّوم نم 69 ريخأ ندبلا ُْمّدقمو

 محللا ةّبلصلا ٍريطلا ٌموحل امأو ,ٌحاسقلاو ناتيحلا كامسألا مول أدرأو ,كامسألا ةصاخو

 نمز فو .هحرش لوطي كلذ ببسو ءاهحبذل ةعاس رشع انثا دعبف لّرَولاو يكاركلاك

 .يتاعاس يتامث .حبذلا دعب ىقبي نأ يغبنيف ٌّرحلا

 نم صخيو «نحطلاب دهعلا بيرقلا ةطنخلا قيقد نم نوكي نأ بجيف ُرِبُخلا امأو

 يف زوبخلا ىجضنلاو ةرمخلا لدتعملا 01)يجرحلاو ّصاخلا نيب طسوتملاو انيل هنطب ناك

 ءابطألا اومعزو : ًاضيأ لوقي يبرغملا رْهُر َنبا نإف دربي نأ دعب امأ هلكأ موي

 يذلا .جضنلا ٍدّيَجلا راميخالا لدتعملا زبخلا لامعتسا نا  اومعز ام باوصلاو

 ةححصلا ماود ىلع نيعي امن هنع رانلا رح ّبهذ اذإ «مويلا كلذ يف 02)ربحُو َنِجْع

 هتوخس تّرمغ اراح ناك اذإ هنأل .موي دعب هّلكأ هركأ ؟ ءًأّراح هّلكأ هركأ انأو لاق

 (33)ءابطألا لاه معزي ام ٌمضحلا سيلف ءًاّدج هُماضبنا رسعيف ٍةَدِعَملا ةرارح ةّيرانلا

 ةّيزيرغلا ةرارحلاب 24ءاضعألل ميم امنإو ءاولّضأو اوُلِضَف «ةبيرغلا ةرارحلاب مِضْما نأ
 9 5. 7 لا 0 م

 وضع لك .جايتحا بسحب ىلاعت هللا نذإب اهطسقيو دبكلا ©5)اهضيفي يتلا ةيعيبطلا

 ّبهذ دق هنإف ©©ًاخوبطم أموي ىقبي يذلا ٌرْبُخلا امأو .هل لجو ّرع هللا هَقّلَحَت امو

 رّدحا اذهو ,هماضبنا ٌرْيسَع يقب املكو © رّيغتلا يف ّدعتُأ ٌتيح نم هجازمم لادتعا هنع

 , فنه

 .(رحأ) س يف (30)

 لوخدملا ريغ رمسألا زبخلا وه : ىجرخلا زبخلاو ؛لوخدملا ضيبألا زبخلا وه : صاخلا زبخلا (31)

 .بلح لهال ةيظفللا تاحلطصملا نم وهو

 .(خبط) س يف (32)

 .«بطلا) س يف (33)

 .ةءاضعألل مضهلا» س يف (34)

 .«اهضبقي» س يف (35)

 .«ًأزوبخم» ديري (36)

 .؛نيفعتلا) ب يف (37)
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 بسحب ثلاثلا مضل رخآ يف يناحْيَرلا ]44 بارّتكلا نم ٌريسيلا لمعتسي ناو

 ,حلامو فيّرح راح لكو «ةرّخبملا ٌءايشألا رذُحُتلو ءهرارمتسا كلذب ّمتيل ءيذنغملا

 لصف ىلع ةيذغألا ىنعم يف كيبننلو ءاهنم راثكإلاو :ةصاخ اهارجم يرجي امو ٍديدقو
 .اهلصأ يف هب عفتنتل

 بسحب : لوألا : ماسقأ ةعبس ىلإ ىلوألا ةمسقلاب مسقنت ةيذغألا نأ ملعت نأ بجيو
 : ثلاثلا هتّيجسو هتيم بسحب : يناثلا ءاحاحصم وأ اضيرم وأ ناك ًاحيحص يذتغملا

 ههّرُش بسحب : سماخلا فتيهاركو هذاذتلا بسحب : عبارلا فتوقو هفغض بسحب

 .هتّرُتو هدالب بسحب : عباسلا «هتدعاقو ناسنإ لك ٍةَداع بسحب : سداسلا «هتفعو

 ٍدَحَأ يأ نم هتيوطرو هسييو هتدربو هجازم ةرارح ةبسنف يدتغملا بسحب امأ

 .ناك ماسقألا

 هئدب ٍبّْطرُي امب نكيلف ًافيمن ًاباش وأ اص ناك نإ وهف : هتيجسو هنس بسحب امأو
 ففجُي اهف امْحَض ًايمغلب ناك نإ كلذكو ءاضيرم وأ ناك ًاحيحص «هلاح يف رظنلا عم

 .اًيوادوس وأ اًيوارفص وأ ايِوُمَ ناك نإ كلذكو ءهلاح ٌبِساني ام عم هِتالَّضْف

 َمضلا نيّبوقلا ءاّدشألا ىلع مادقإلا نأ وهف ةوقلاو ففعضلا بسحب امأو

 ءافيطل ناك ولو هنم ريبكلاب ِمُضَهلا ءافعض ىلع مادقإلا نم ىلوأ نيتملا 099[ءاذغلاب

 فيعض هّمضهو ٌةِرش وه نم مك نإف ِمْْضَهلا ةةوج عم هرشلاو ةفعلا يف لاخلا كلذكو

 .سكعلاب مثو
 ماعطلا نم نوكي امنإ طارقب لوق ٌَتملع دقف : ةيهاركلاو ةذللا بسحب امأو

 ٌحيشلاو «هركأ هنأ الإ ءلضفأ وه ام راتخت نأ يغبنيف ءّذَلأ هنأ الإ اليلق نشأ بارشلاو

 .اعفان ناك نإو يهشلا ريغ نم عفنأ اريضُم ناك نإو يهشلا ٌءاذغلا : لوقي

 لياقلا الإ بارشلاو ٍنابلألاو محلا ريغب نودتعي ال ٌماوقأ مَن هنإف ةداعلا بسحب امأو

 .ب نم طقسلا ءدب (38)

 .هاب نم طقسلا ةيابن (39)
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 ريغب يذَتْعي ال نم منو ؛ كارثألا سج رثكأو ءمهيف نحن نيذلا لوغملا لاحك ههنم
 اذه ال فرعي ال نم ٌمثوب ؛ مهريغو نابهُرلا لاحك «ناهدألا ضعبو لوقبلاو ربُخلا

 .اذه الو
 ام ٍدالبلا يتاب لهأ «2ولمعتسا ول هنأ ٌملعت كنإف : دالبلا بسحب امأو را

 قرحأل مهدالب ٍةرارح عم هعاونأو ٍرمّثلا نم اهلامعأو دادغب لهأ (4!نولمعتسي

 يف ٍدونلا يف لاحلا كلذكو «روثُيلاو بّرَجلا مهّسَبلأو ,مهطالخأ نفعو «مهئادبأ

 يف جنرفإلاو ةَّبلاقّصلا لاحكو «سنجلا اذه نم امهريغو ٌليجزانلاو لْفلُفلا مهلامعتسا
 مهب ةياكنلا تناكل ةداعلا الولو «مهتَجِزمْأو مهدالب ٍدرب عم كومسلا عاونأ مهامعتسا

 .رثكأ

 ,ةنسلا تاقوأ ٍةاعارم عم هتاقوأ بسحب ٍذَمْعُم لك ةيذغت يف رّظَنلا ّميعنتب كيلعو
 نايبصلل بسانم ٌعيبرلاف «ةبسن ٍناسْنِإلا ٍنانسأو اهاّيأو بسلا ٍلوصف نيب ذإ ءنّمسلاو

 ةرارخلا يف بابشلا نسل ٌبسانم فيصلا لصفو «راهنلا لوأك ةيوطرلاو ةرارحلا يف

 ,راهنلا رعاك سّيلاو ٍدربلا يف لوهكلا ٌبسانم فيرخلا لصفو «راهلا طسوك سبيلاو

 هجورخل راهنلا ُلوُأف «ليللاك ةيوطرلاو ٍدْربلا يف ,خياشملا نسل ٌبسانم ءاتشلا لصفو

 سمّشلا ,صرق ءاليتسال هطسوو ءأبطرو ًاّراح ناك ٍرابنلا رح هلابقتساو ليللا درب نم
 ناك لْيللا ّدرب هلابقتساو سْمّتسلا ٌرح نم هجورخل هرعخاو ءأسباي راح ناك .جؤألا يف

 ةيذغأ يف ٌرُبدت تنأف «ًأبطر ًادراب ناك اهلعف نالطُّبو سْمّشلا ةبيغل ليللاو ءًاسباي ًادراب
 .لصفلا اذه يف ٌتعمس دق ام ىضتقمب ئضرَملاو ءاحصألا

 لبق ٌةلدتعم ًةكرح ٌنوكت نأ بجي ندبلا ِةلمجب ةلماشلاف ُنوكسلاو ةكرحلا امأو

 ,ةفينعلا ًةصاخو ءالتمالا دعب ٌرذحيو نسما رئاوتيو ُنّدِبلا ركبتي نأ اهَّدحو «ءاذغلا

 ٍةَدِعَملا مق نع ُءاذغلا ردحنيل «2ماعّطلا ىلع ةبجاو «هيقوت ٌةريسيلا ٌتاوطخلا لب

 .لمأ لمعتسياو لهأ لمعتسا» لوقي نآب ف دارفإ

 - ةملك نولمعتسي نيذلا بلح لهأ ةيماع نم ريبعتلاو «فيحصت وهو (ءاطغلا» لصألا يف 42١(
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 معا“ 0. 1 . 1 1 ط 6. ءا# د
 ةصاخلا ةكرخلا اماو ءابنع هجورحخ ٌنيح ىلإ نوكسلا لمعتسي م ءاهرعق يف رمتسيو

 قيدحتلا ميدي الو «نيطرفم ًانوكسو ةكرح اهئافجأو يه فلك ال نأ يغبنيف نيَعلاب

 ةقيقدلا طوطخلاو شوفنلاو لاكشألا يف ّرظنلا ليطي الو هودْعَي ال ٍدِجاولا ءيشلا ىلإ

 لوط رذحّيو ضايّبلا ةديدشلاو رّصبلل ةقّرفملا عاعّشلا ٍةَرِهابلاو ٍةليِقّصلاو ِةَقاّرَبلا ءايشألاو
 نأ يغبني لب «ضايبلا ةديدشلا ءايشألا يف رّظنلا هلالقإو ٍديدشلا مالظلا يف ثكُملا

 شوقنلا يفو ءطخلا (4©ةّحضاولا بتكلا يف ةّعلاطملب تاقوألا ضعب يف (43)َضارُي

 .ناولألا ةفلتخما (49ةقيقد ريغلا

 «ةعبرألا لوصفلا هيضتقت ام ىلع دنصَقلا رادقمب ٍنانوكي نأ بجيف ةظقيلاو مونلا امأو
 بيجتو ءاذغلا بيقع ةصاخو «طرفملا ٌمونلاو «مئادلا رهسلا امّيسال ءاهطارفإ رذحنو ' 0 3 04 9

 ءىيهم ءيدر مون وهف ءاقلتسالا امأ : خيشلا لاق ءرظنلاو ِنْيَعلاِب ريْضَم هنإف ءاقلتسالا

 فخ ىلإ ٌلوضفلا ليمُي هنأل كلذو «سوباكلاو جلافلاو ةتكسلا لئم ةكيدرلا ضارمألل

 مونلا تائيه لضفأو «كتَحلاو نيرْكْمملا لثم ماّدق ىلإ يه يتلا اهيراجُم نع سّبتحتف

 هنإف ٌريثكلا ٌبلقتلا بنجتيلو رّسْيُألا ىلع ٌبلقني مث ءنَمْيألا بْنَجلا ىلع ءىدتبي نأ

 نأ الإ ءاهيلإ ٍداوملا ٌبابصنا ٌبجوي هنإف هجولا ىلع ٌبابكنالا رذحيلو .جْنلقلا ُثدحي
 َّس "َ 7

 يف ٍرذحلا لك مونلا رذحيلو «ةديج ةنوعم منهل ىلع ُنيعي نطبلا ىلع]4© دّدهتا
 ريغب ةدحاو ٌةعفد هّرجبي نأ يغبني ال هداتعا نمو «ةريثك ًاضارمأ ثروي هنإف «راهنلا

 . جيردت

 نع نارخوي الو «ةججاحلا تقو يف نانوكي نأ بجيف ناقتحالاو غارفتسالا امأو

 كسفن نع لختي الف ةمودخملا ءامكحلا ضعب ةيصو نإف « مونلا دنع ةصاخو ءاهتقو

 ةلمجلا حيحصت ريصي كلذب (ماعطلا» ةملكل فيحصت ؛ءاطغلا» ةملك لعلو دعب ىنعمع (ىلع) -

 .ماعطلا دعب ةبجاو يأ (ماعطلا ىلع ةبجاو ةيقوت ةريسيلا ٌتاوطخلا لب»

 .بردي : ضاري (43)
 .«ةحيضولا» ب يف (44)

 .هيلع هيبنتلا ىلع هيبنتلا اذه ينغيو ءريثك باتكلا يف اذه لثمو «ةقيقدلا ريغ» باوصلا لعل (45)

 .ب نم طقسلا ءدب (46)
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 عامجلا ٌرمأ ناك املو ؛ساوحلا ٌديِمفُيَو سأرلا ىلإ مخني امه كلذ نإف مونلا دنع ءالخلاب

 الف «هيلإ ليم مهل نيمعنتملاو بابشلا رثكأ ناكو «ناقتحالاو غارفتسالا يف لخدم هل

 يف ذإ ؛مهنع ةلفغلا نكمي الو ءمهنم ءارمألاو ُكولملا ًاصوصخخ منملا لك مهعنم نكمي

 رشابو ٍدِمْنِإِب لحتكا نّمع يكج دق هنإف ٌررض غامدلا نع داوملا صيقنتو هعفانم عنم
 اذه نم مظعأ غامدلا نم داوملا هيذجل ليلد سيلو ءهّينم يف َدِمْنإلا ىأرف ءملتحا وأ

 يف ةيرخفلا ةركذتلا بحاص هركذ ام وهو ءأريدقت كلذل ركذن نأ بجوف ,دهاشلا

 غولبلا نيب ام ىتفلا ناك اذإ : لاق ةحّصلا دوجو عم اريدقت هل لعج دق هنإف : هتركذت

 هنكل «عامجلا ىلع فاكتعالاو ِهابلا نم ٌراثكإلا هَّرضي نلف ًةنس نيرشعو نينثا نيبو

 ًاعضوم هْجّولا نم امل لعجيو ءاهناوأ لبق ةيحللا .جورخل عرسي هنأل يف طارفإلا ُةركي
 نيثالثلا نيبو ةنس نيرشعو نينثا نيب ناك نم امأف «لازُهلا يعاود نم هنأ عم ال ءأريثك

 بوبحم عم ٌعامجلا نوكي نأ الإ «ةثالث هتياغو ءأرابنو اليل ناترم هل حلصي ام رثكأف

 نيثالثلا نيب ناك ام امأو ءررضلا تامالع دي مل مادام هنم زاثكالا ٌرضي ال هنإف

 ,نيموي يف تارم ثالث رثكأو موي لك يف ةدحاو ةرم نم رثكأ هل حلصي الف نيعبرألاو

 ناو «مايأ ةثالث لك نيترم نم رثكأ هل حلصي الف نيسْمْخلاو نيعبرألا نيب ناك امو

 يف نيعبسلاو نيتسلا نيب ناك نمو «ةرم مايأ ةسمخ لكف نيتسلاو نيسمخخلا نيب ناك

 «نيترم وأ ةدحاو ةرم ةنسلا يف هل زاج نيناهلاو نيعبسلا نيب ناك نمو «نيترم رهش لك

 .ةّتبلا هيلإ ٌضرعتلا هل زوجي الف نيناغلا ىلإ لصو نمو (47[هطاشن بسحب كلذو

 ٍندبلا ةحص ظفحل هل روكذملا عضولا ىلع «8»ءيقلا نأ هّملعت نأ ُبِجي امو

 ىلع ليعتسا اذإ لب ءنّيعلاب رضم هنأ هيف دقتعُي اك ال ءهيِلجيو رظنلا ىوقيو «نينيعلاو

 لَقْنَي ٌحيشلا ذإ ء«ضارمألا ٍدحأ نم ِنْيَعلا ةمالس عم اذه ءريضُي هفالخو «َعَفَت بجاولا

 رّسعتو رّصق ام يناثلا كردتسيل نيتّرم رهشلا يف ءيقلا لامعتساب رمأي هنإ : طارقبأ نع

 يدر هنم ٌراثكإلاو ,ةحصلا ظفح هعم ّنمضتو «ةدعملا ىلإ فّلخت ام جرخُيو لوألا يف

 .ان نم طقسلا ةيأبن )47

 .(ءاقلالاو سس 5 248١
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 لثم اهمقني ام اطل سيل اهنإف «ةدعّملا يقتُيو ءةّرُملاو مُعلبلا غرفتسي ءيقلا اذه لثمو

 ٌمفدَيو «سأرلا يف ّضراعلا لفتلا ٌبِهْذُيو ءامقنُيو اهيلإ ٌبصني يذلا ٍرارملا نم ءاعمألا

 (ة9)عدرو] ءيقلا همدقت اذإف ,هماعط دسفي رارم هتدعم ىلإ بصني نم عفنيو (ةمخحتلا

 اهتوهش طوقسو :«5!)ةموسدلا نع ةدعملا ٌروفن بهذيو :«50ءاقن ىلع هماعط'

 .حورقلا نمو ءنَدَبلا مرت يف ٌعفنيو ء«صفتعلاو ضياحلاو فّيرحلل اهؤابتشاو ةحيحصلا
 ؛ناقريلاو ءيدعملا عرصلاو «نوللا ٍةءادرل وق جالع وهو «ةئاثّملاو يلكلا يف ةئئاكلا

 نأ بجيو ,(52ءابْوقلا باحصأل ليج الع وهو ؛ ةشعرلاو ءسفنلا باصتنالو

 ةمولعم مايأ ٌددعو امولعم ًارود هل ظَفحَي نأ ريغ نم نيترم وأ َةّرَم رهشلا يف لمعتسي

 ٍدبكلاب رضي هيف طارفإلاو «فيعضف يرارم لوألا هجازم ْنَم وه ءيقلل ةقفاوم دشأو

 اهرضيو ةدعملا ةيقنتب َنيعلا عفنيو : لاق «قورُعلا ّضعب عّدص امبرو «نيعلاو ةئرلاو

 .اهيلإ داوملا بابصناب

 ريسيو ٍدْرَو ءاملاب لولُبَملا ّنطقلا ةباصعلا ٌتحتو نينيعلا دش دعب لمعتسي نأ بجيو

 . .ةدعب امهب ,.جوزمملا ءاملاب هجولا لّسغيو لت

 ٌبّضلاو ّمعلاو ٌمَهلاو َنْرَحلا اهنم ببتمت نأ يغبنيف : ٌةيناسفنلا ٌثادحألا امأو

 رذحيلو ,(532بلقلا ٌبككي اميف ةصاخو «نيدئازلا لّيستلاو ركفلا مث «نيطرفملا حرفلاو

 .رصابلا ,حورلاو نيعلاب ٌرِيصُم هنإف «كيدشلا َءاكبلا

 ًاداضت ةّداضملا ءايشألاب هيلع يه ام ىلع اهظفحب نوكي ةفرحنملا ةحصلا ٌريبدت امأو

 يتلا ءايشألا نم نيينيعلا ىلإ عرست ةفآلا نأ ءسونيلاج ءابطألا لضفأ صن اك ءأريسي

 .س نم تطقس (49)

 .افق» س يف (50)
 .(ةموععيدلا) س يف (51)

 وأ ةيدقعلا تاروكملاب : ةباصإلا نع مجني يبابتلا يدلج ضرم ؛صومهم) ءابوقلا (52)
 .دعم وهو ..ةيدوقنعلا

 .(ملقلا بتكيو س يف (53)
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 ,54)الدتعم الامعتسا جازملا يف اهل ةَّداضملا ءايشألاب ناعفتنيو ءاهجازمب ٌةيبش اهُججازم

 اذه ريبدت يف ْنَدَبلا ةلمج نم بصخأ (5؟!كلذكو «بذجلا يوق ٌوضع َنيعلا نأل

 .لادتعاب اريسي ًاداضت ةّداضملاب اهتلاح ىلع ةقرَنملا ظفح يفو ءابحص نم مسقلا

 ءايشألا : ًاضيأ لاق ا ع ٌرفتو ثكم كانه نوكي نأب :. تاعيمل لّضفأ ىلإ اهلقن امأو

 رسع كلذو ءفطُلو قفرب ةليوط ٍةدم يف اهئربُي لوألا نم ًاريسي ًاداضت رثكأ يه يتلا

 امل ةفلاخلا ٌءايشألاو (5©اهّرِضي ةطرفملا ةيفيكلا ةببشملا ءايشألا اضيأ لاقو «قاش ًادج

 .ةفرحنملا ةحصلا : هذه يف ينعي ءاهعفنت

 بابسألا نم اههلإ ٌعفدني امل ًالباق ًاوضع ُنيعلا تناك امل هنإف ظفحلاب مدقتلا امأو

 ًأمبش نوكي كلذو «لعفلاب اهب ٍرَرَضلا عوقو عَن امب ٌمدقتي نأ بجو ةييدابلاو ةقباسلا
 ٍنيعلا ةيوقتب مث «هتّيقنت يغبني يذلا عونلا نم امهئالتما دنع ِندبلا و. رغامدلا (57)ةّيقبب

 .اهب ررضلا كَم لبق ٍندبلا .جازم وأ اهجازِم ءوس حالصإب وأ ءاهّداضي ام

 نم نيهقانلا عيمج ريبدتك نكي نأ يغبنيف .هقانلا ريبدت وهو ,عبارلا مسقلا امأو

 .حورلا ةيوقت مث .هعضاوم يف ملعُي امب ىوقلا شاعنإبف هتيلكب ُندبلا ناك نإ ءضارمألا

 بابكنالا نم «ريبدتلا نم ٌركذي امب ندبلل ًاماع كلذ ناك نإ «لاحلا ىضتقمب ريصابلا

 درُمْرلا ةصاخخو ءهينوجئامسألاو ةريضحلا ءايشألا ىلإ رظنلاو ءبْذَعلا ءاملا راخُب ىلع

 لكلا نم ريسيلا لامعتساو «قفرب فارطألا كلدو «نيتاسبلا يف يشقاو ينابّذل
 .مايأ يف ةصاخو ءبطَّرلا سآلا ءامب وأ درو ءامب ناييرَملا ءينامركلا ايتوتلاو «يناهفصألا

 بسحبو «ضَرَملا نم اهل مدقت ام ىضتقمب نوكيف اهب اصاخ كلذ ناك نإو جللا دوجو

 ةرشابم بسحبو ءاهّصخي ضرم لك يف رّكْذُي امب لاحكألاو ةيودألا نم اهقاقحتسا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ«عفان جِلاعُملا

 .6لدتعم لامعتسا» باوصلا لعل (54)

 .«نع تصتخا كلذلو»و ب يف (55)

 .«اهرضت نيعلاب» ب يف (56)

 .[ةيقئنتب» س يف (57)
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 اهيضارمأ ةرثكل ةدّلوملاو ءرظّنلاو نيعلاب ةراضلا ءايشألا نم ًافرط انهاه ركذنلو
 .اهتحص ظفح ىلع هبانتجاب ناعتسيل

 ُنامدإلاو ءرصبلاب ٌرضيو «ءالتمالا نم ُدَمّرلا هيلإ ٌعرسُي نأ حلصي ال : ثاركلا

 .رّصَبلا ةملظ ثروي اهنم راثكالا : ةبطرلا ةرفْسكلا

 .نيعلا ةقرزب ٌيضيو ءاشعلاو رّصَبلا ةملظ ُثِدحُي : نبللا

 .رّصَبلا فعضي هلامعتسا ةرثك: لخلا

 هعفنيف ةّيوطرلا ريثك هلكا نوكي نأ الإ ءرصبلا ملظي هنم راثكإلا : بئركلا

 .(راطيبلا نبا تادرفم نم) نيعلا ةواشَع ُثروي اهلكأ نم ٌراثكالا : ءاقمحلا ةلقبلا
 2 : ةسمع ع هت ىلا سا سلا 1

 نيعلاب رضي هربغو هلكأ َنمْدا اذإ رصنبلا ةملظ ثدحي (سدوروقس ويد) : سدعلا

 .هعفني هنإف (؟ة)ابطر هينيع جازم ناك نم اماو «سباي اهجازم يتلا

 ..ًالكأ نيعلاب رضي : لجفلا
 1 . م . 17

 .الكأ رصبلا فعضي : طيبقلا

 .ًادج رصبلل ءيدر : ناتكلا رزب

 .رصبلا ملظي اهلكأ نامدإ : ةلْجّرلا

 .رصبلا يف ةواشغ هنم تضرع ًامئاد الكأ لكأ اذإ : يلاتسبلا سخلا

 .ررضلا يف غلبا : يربلا سخخلاو

 .هملظأو رّصَبلا ْفعضأ هّلكأ نَّمْدأ اذإ : ثبشلا

 .«بطر» لصألا يف (58)
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 .(59)[هملظأو رصبلا فعضأ هلكأ نم رثكأ اذإ : جوراذابلا]

 .هلكأ نم َنَمْدَأ اذإ رصبلا ملظي : ريجرجلا

 . اهرذحي كلذلو (فيرشلا تادرفم نم) رصبلا يمعت اهلكأ نم نَمدُأ اذإ : لمجلا ةئر

 ,بالكلا رثكأ

 رّصَبلا ةملظ ثروت اهنأ ماوعلا تمعز : هتيذغأ يف رهز نبا لاق : جاجدلا سوؤر

 .اهلكأ رثكأ اذإ

 هثروأ هيلع ويرش 06 ُُ ليل هلكأ نم (هيوسام 7 ساوخ نم) : جرتألا

 . ايي ًاررض رصبلاب رضي هنإ : هيوسام نبا لاق دج قيتعلا بارشلا

 نيعلل ءيدر : رفقلا عاف

2 

 «لتق امبرو ءرصبلا مدعي هنإ : ليقو «ةواشٌعلا دلويو نّيعلاب رضي : قييزلا ناخد

 .رصبلا بهذي بالكلا لبر ناخد

 ريسعو ههرظن فْعضَأ كلذ يف َحلأو فوسكلا تقو سمشلا ىلإ رظن نم
 .(61)هؤرب

 طرفل اعيرس نيعلا ىلإ هتياكن لصي هررض ذإ : بصعلل ةرضملا ءايشألا ًاضيأ تبثنلو
 : كلذ نمف ءاهباصعأ ٍةرثكو اهّسح

 .ب نع ةدايز (59)

 .س نم ةدايز نيفوقعم نيب ام (60)

 انام ةجسفنبلا قوف ةعشألل ضرعتلا رْثإ ءارفصلا ةخطللا قرح انه فصي فلؤملا لعل (61)

 بق وسكلا تقو سمشلل رظنلاب 1101عغ 131 113 عان]ةعطانغصق
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 رضي هبرش نم ٌراثكالا نإف ءَضيبأ ًاقيقر ناك اذإ ةصاخو ًاّدج قيتعلا ُبارشلا

 .بصعلا

 يف لمعتسا اذإ ةصاخو :غامدلا بجحيو ءرصبلا رضي هريعشلا نم ذختملا عاّمفلا

 .مامحلا

 .بصعلاب ةراض هعاونأ عيمج قرولا ٌضيرعلا بالبللا وهو : (220سوسقلا

 . الكأ بصعلل ءيدر : جرتألا ضامح

 .لضعلاو بّصَعلا ءيكني هلمع : راجنزلا

 .اهّتحئار ٌباصعألا دسفت : تاجازلا

 .ًابرش بصعلا 223كتبع : ريشواجلا

 .الكأ قفاوم ٌريغ : يلاتسبلا زوجلا

 (64)هنإف عيبرلا يف حافتلا نم كردي يذلاو .بصعلا ّمجو ثدحي : حافتلا

 نم راثكإإلا (نويفارس نبا نع يواحلا) نمو ءبصعلا سنج نم ناك امو: بصعلاب
 .اهنم ضماحلا ةصاخو ءبّصعلا ٌريضَي ناّمّرلاو .حافتلاو لجزفسلا

 .ةيبصعلا ءاضعألا ٌميمجو ءاّدج بّصَعلاب رضُي : لَخلا

 باصعألل ءيدر رّْمَكلا لدب سانلا هلمعتسُي يذلا ريعشلا نم لومعملا بارشلا

 .ًابرش

 هسبحو اهيف ةثداحلا ةراحلا تاراخبلا هنقحل بصعلاب راض : سيئرلا خيشلا .جلفلا

  .ليلحتلا نع اهايإ

 ؛يناكرتلا يناسغلا رمع نب فسوي رفظملا كلملل دمتعملا نم هانححصف «سوسيقلا» لصألا يف (62)

 .ينوريبلل ةنديصلاو ,«ه694 ةئس قوتملا نإلا بحاص

 .(دتمتا س يف (63)

 .ءيبث ةرابعلا نم طقس هلعلو ءلصألا يف اذك (649
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 يرش بصعلا رضي ]40 : 68نيسبجلا بارش
 .لمعتسا اذإءملسلل بّصَعلاب راض : لصعلا لصب

 .هلامعتسا رثكأ اذإ ءزازكلا ثروت (تامالعلا» باتك نم : نويفألا

 ةدعملل الإ قفاوُم ريغ ءبصعلل «6”)ايخرم ءيناملا َمُعلبلا ُكْلوي : يرطلا كمسلا

 ملعأ هللاو كلذ مت .ِكّمسلا ُعيمج لب ءةَواَشَغ ثروي هّيرط : ليقو ءادج ةراحلا

 .باوصلاب

 ةراضلا ءايشألا ضعب ٌتركذ دق ذإو ءبّصَعلابو نيَعلاب ةّراضلا ءايشألا ركذ مت

 ًالكأ اهل ًةَعفانلا ًءايشألا ركذأ نأ ُبجيف ءاهتحص ظفج ىلع اهبانتجاب َناعَتسيل نْيَعلاب

 .كلذ نم ةيصاخلابو جازملاب اهديفي هنأ ليق امم اهريغو ًالحكو ًاسوبلمو ًايرشو

 انلاص اراخب دلوت هذه ءجوبيطلاو ٍجاّرّدلا وهو «ةيربلا ةصاخو كويدلاو حيرارفلا

 .اهسوؤر الخ ام ءرصابلا حورلا يوقتو غامدلا ةذام يف ٌديزتو

 .الكأ رصبلا دحُي نويأهلا

 .ماعطلا يف ٌمقو اذإءنْيَعلا ةحص ظفحيو ءّرصبلا دحُي اشاحلا

 .الحكو ًابرشو ًالكأ رصبلا دحي : ينيصرادلا

 ناك نإوءهرّصب هيلع َّدر اخوبطم وأ ناك اين هلكأ َنَمْدَأ نم لاقي : (8وجلّتسلا

 لكأ نأ ةبرجّتلا تدهش ؛مجلّسلا وهوءّتفللا نإ : عوشيتخب لاق ءّباهذلا َبّراق دق

 ًاخوبطم وأ ًايوشم امئاد مجلسلا لوانت : لوقي خيشلاو رّصَبلا ّدِحُي ًاخوبطم ٍتفللا

 .ًالكأو الْخك رّصَبلا يوقي َبَهذذلا هنإ ىتح ءادج رّصَبلا يّوقي ام

 .ًالكأ ابيّوقتو َنْيَعلا عفنت بيلاحملا باودو عابسلا محل

 .«نيبسيحلا)» س يف (65)

 .(خرم» باوصلا (67)

 .تفللا : مجلسلا (68)
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 رظنلا يوقي همشو ءاهّتئبوطر فّشنيو «نيعلا مرج يف يتلا حايرلا شفي : كسسم

 نم فني : لاق ماقسألا افش يف سونيلاج يّئلاقم نمو «خياشملا ٌرظن ةصاخ «رركت اذإ
 .ّ 0 3 ك لاا ع تام ل#ا
 نيبجنكس عم نيتنسفالا ,خيبط برشو موي لك تارم همش خعياشملا رصب فعض

 .يلصنع

 ًالكأ ابنم ًةبوطرلا تفقجو «نيعلا تّوق درولا ءام يف تعقب اذإءاهُعيمج تاجليلهإلا

 ,ةيخرتسملا نْيعلا ٌعفني هنم ٌرفصألاو : سيئرلا خيشلا .جلمألا كلذ يف اهاوقأو ءالحكو

 .الحك ابيلإ ليست يذلا داوملا ٌعفديو

 .ابرش رّصْبلا يوقي : ربصلا

 .هرون ىلإ ًارون هّدازو هرصب ىوق هب لحتكا نم قيتعلا تيزلا

 .الحك رّصبلا يّوقي : اوُبْزْوْج

 .ًالحك رصبلا يوقتو «نيعلا ةحص ظفحت : اتيشفرم

 .ًالكأو هل ًالحك ءرّصَبلا ردك نم عفني هنم ليلقلا : زوجلا

 نم عفنيو «هيوقيو رّصَبلا كسمي «نيعلل لاحكألا يف عقو اذإ عفان : جبّسلا رجح

 ٍةآرم ىلإ رظنلاو ءرَصَبلا يّرقي هب مّتختلاو الشك ةّيوطر نع ثداحلا ٍرَصْبلا ٍِفعض
 .مهنيعأ ٌمادق تالايخلا باحصأ ٌديفيو .ٌرظنلا عفني هنم

 .هئرودك الجو رّصَبلا ٌّدح ًالحك هنم عّصو َقُدو قرحأ اذإ : قدتبلا رشق

 .«هارّصَبلا ٌّدحأ تاعرج ثالث قيرلا ىلع هنم ىستحا اذإ : لصْنْعلا لخ

 .ليسغو نجس اذإ ًالحك رصبلا ولجي «قّرحُم : لأ نرق

 .اروطف نيعلا نابرض نم عفنيو ءالحك رّصَبلا يوقي : جورذابلا

 سبيلا نع ثداحلا رصبلا فعضل ديج : يواحلا يف يزارلا لاق : يرطلا نبللا

 .ابرش

 .بصعلاب رضم (لصنعلا لصب» نأ قبس دقو (69)



 .رصبلا فْعَض نم تعفن ءاب لجّتكاوءلسعب تطلخ نإ : ميرم روخب ةراصع

 ٌرصبلا ٌٌدحُي : هيوسام نبا لاق هسفن لجفلاو ًالحك صَل دعب لجفلا قرو ءام

 .هنه رثكي نأ يغبني الو ءالكأ

 .تاحرفملا يف ًالكأو ءرَصَبلا َّدَحَأ لاحكألا يف ّمَقو اذإ : ريرحلا

 .الحك عومدلا ٌردُّيو رّصَبلا دحي : جرتهاشلا ةراصع

 . الحك رصبلا ٌدحييو : نويسارفلا ةراصغع

 .الْشك ّرصبلا دحتو : مرصجلا ةراصع

 تَّدحءاهب لجتكاوركسلا عم اهثراصع تطلاخ اذإ 729 يقفاغلا : بلعتلا ةربزك
 .رصبلا

 .رصبلل ةدحملا نيَعلا ةيودأب تطلخ اذإ ةحلاص «سديروقس ويد» : ةخيلس

 .ليلحتلاو ضْبَقلا نم اهيف امب نيعلا ةيودأ يف عقت : جئشلا

 لادتعاب هّلكأ نوكي نأ يغبنيو رصبلا ّدَحَأ حولمم ريغ وأ ًاحولمم لكأ اذإ : باذس

 ٌبِهَذُي ؛سأرلا هب دّمضيو ٍةأرما نبلب طلخُي دقو «عامجلاب رضُيو هملظُي هنم زاثكإلا نأل

 ىوق رصبلل ةّدِحُّملا لاحكألا يف عقو اذإو ءالحك ّرَصَبلا ٌدحُب هؤامو رّصَبلا ًةملظ
 > .كلذ يف اهلاعفأ

 .نيعلا ًةحص ظفحيو ءًالحك رصبلا دحُي : ةريرَّذلا بصق

 .لحك هتلجو رصَبلا تَّدحأ جايز ارا ءام (71)ريصعب , اهبام طلخ اذإ : تارارملا

 رصبلل ةدجُملا لاحكألا يف تطلخُتو سمشلا يف هتراصُع تففُج اذإ : ئايزار

 نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا يرش رفعج وبأ) دصقي انه فلؤملا نأ حجرأ : يقفاغلا 220١

 عماج) باتك فلأ يدذلاو يرجملا سداسلا نرقلا يف سلدنألا يف شاع يذلا (يقفاغلا ديلخ

 دشرملا) فلأ يذلا لاحكلا يقفاغلا ملسأ نب موسق نب دمحم سيلوا (ةيردألا يف تادرفملا

 .532/2 يتارماسلا 1496 ةفيلخ يجاح 2500 ةعبيصأ يأ نبا (لحكلا يف

 .هانتبثأ ام باوصلاو «رصح اهباب» باتك يف (719
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 ىعرت ٌماولا نأ سيطارقمد معزو ءهّرصب ٌدَحُي هرزب ٌبراشو ءاضيأ هلكأو ءاهب عفتنا
 نم تجرخ اذإ اهئّيعأ ٌتلحت تاّيحلاو يعافألاو ءاهٌرصَْب ىوقيف يرطلا حئايزارلا ٌرزب

 ترطق اذإءِهِرَجْس قاس نم ٌجرخت ىتلا ةغمصلاو اهنّيعأ ةءاضتسال ءاتشلا دعب اهاوأم * 0 - يع + ٍِ

 روشقملا ّيرطلا هقاس نم ذختي ناك لئاوألا ضعب نإ : ليقو «رصبلا ٌدَح يف ىوقأ

 .هرظت ةيوقتل هنيعل اليم

 .رصبلا دَحَأ هب لحّتكاو لْخُتو قحّس اذإ : قرحملا رقبلا بعك

 «بلص رّودم «72)مفلا ءالتما دنع رقبلا رارم يف دجوي رجح وهو : رقبلا رجح

 مهريغو رصم لهاو ؛مرولاب سلدنالاو برغملا لهأ ةماع هفرعيو «ةرفصلا ىلإ هنولو
 يف عقي «ةعبارلا يف سباي راح هنا : هتادرفم يف يقفاغلا لاق رَقَبلا َةَّرَرَحِب مهومسي

 .رصَبلا ٌدحُيو نّيَعلا ةيودأ

 .الحكو (3)الكأ رظّنلا يوقي : لفنرقلا

 رّصبلا ٍفعضل ةقفاوملا نيعلا تافايشأ طالخأ يف اهعيقن مام لمعتسي : لثألا ةرث

 .هل ةّدحمملا

 نم عفني : لاق رصيق ىلإ نانويلا ىلإ «سونيلاج» لّسعب قحُّس اذإ : يعافألا دلج

 .رصبلا فعض

 .رصبلا ّدَحَأ هب لجّتكاو لّسعب طلختو سمشلا يف فيز اذإ : يرهنلا كمسلا محش

 .الكأ رصبلا ٌّدِحُي : يعافألا محل

 .رصبلا دحأ هب احتكا اذإ : صاخألا غمص

 .هيلإ رظنلا نَمْدَأ اذإ لالكلا هنع عنعو ءرصبلا ٌدحي : دّرمزلا

 اراغص ةثالث ةراّتلج نم علتبا نم نإ : ليقو ءالكأ َنيعلا يوقي : ولحلا نامرلا

 .هنم ةذوخأم ةرابعلاو ءدمتعملا نم هانححصف «مفلا ءالتما دنع» لصألا يف (72)
 .هانتبثأ ام باوصلاو «ًالحكأ» س يف 73١(
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 . الحك رصبلا دحي ساييرلا

 اذإو ءرصبلا دحأ «سيداونما» ىمسملا رئاطلا لكؤي 5 تلكأ اذإ : فاطخلا خارف

 ّدَحُأ هب لحّتكاو لّسَعِب طلخمو اهذامر ّدحتَأو ٍديِدَج رْذق يف اهخخارف عم ّمألا تقرخأ

 .رصبلا

 ةحص تظفح و ءاهلعف ٌتْوَق ءرصبلل ةدحملا ةيودألاب تطلخ اذإ : شوجنّررملا ةراصع

 ظ .نيعلا

 .الحك رَّصَبلا دمت : دسألا ةرارم

 .الحك رّصَبلا ّدِحُت : بطرلا حيشلا ةراصع

 .رصبلل ةدحُملا لاحكألا يف حلصي دق : نارطقلا

 الحك «ةبوطرلا ةرثك نم ٌردكلا رصبلا تّدحأ درو ءاب تطلُم اذإ : 7©هنداش |

 .نيعلا ةحص تظفحو

 لحتتكاو:نويسارف وأ يربخ جْنّدوف وأ ئايزار وأ كرك هيف خبط دق ءامب لح اذإ : رملا
 .ًالخك رصَبلا ٌّلحأ هب

 .هظفحو رصبلا ّدحأ لسَعلا عم هب لحتكا اذإ : نورطنلا

 .الكأ رصبلا ٌدحي حلصملا سمرتلا

 يف لعجيو«ولحلا نامرلا ءام رصعُي نأ رّصَبلا دحُي اممو : لاق : نرهأ شانك نمو
 املكو «هيوقيو رَظنلا ةحص ظفحي هنإف هب لحكتي مث ظلغي ىتح سأرلا ٍةقيض ةروراق
 .دوجأ ناك قتع

 هتكاكحب ُنيعلا تلحكو ءاملاب لح اذإو «ًالحك رّصَبلا ةملظل ٌةيلاج ةوق هل : سونبألا

 .اهتحص ظفحو اهرظن ىوق

 .ًالكأو الحك نْيَعلا َةَمْلَظ ِلْجُي : ركسلا
 ا( ل#اخم
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 .رصبلا ةملظ نم عفن بطر (75وهو هب لحتكا اذإ : ةئرلا ءام

 .ًالكأ نيعلا يوقيو الحك ةّواَشغلاو لزاونلا ٌمنمبو رّصَبلا ولجي : نارفعزلا

 ...حطيلغ طالخأ نع ةلداخا رعبا ةملط ولج د دف : عئيكمل

 ترش اذإ ةبوطرلا هذه جرختستو ءرّصَبلا ةملظل ةيلاج اهيوق : 79بزرَغلا ةبوطر
 .ةعمتجم رشقلا لخاد دّجوت امنإف ءاهيف رهّزلا روهظ ناوأ يف العألا ُهرشق

 .رصبلا ةملظ نم حفني رجراخ نم نْيَعلا هب يلطو نجع نإ : يزابلا قرذ

 .الحكو ًالكأ رصبلا ةملظل حلصي دق : ليبجنزلا

 .رصبلا ةملظ ولجيو «ةيقنم ةوق هل 77)ينسحلا رجحلا

 .الحك رصبلا ةلمج ولجي : ضضخلا

 .ًالحك نيعلا رظن يّرقي : نيدارحلا مد

 .اهاعفأ يوقيف ءرّصبلا ةملظ نم ةّفانلا نّيعلا لاحكأ يف عقي : شافخلا مد

 ةدجملا يف ةّرِجْبألا دعاصت نع ةئداحلا رّصَبلا ةملظ نم عفني : سآلا ةرمث بارش

 ظ .ًايوش سأرلا

 .الكأ ةيدرلا تاراخبلا نم نيعلا يمصي : جرثُألا قرو

 رتصبلا ةملظل ةديج تناك لّسسَع عم اهب لحشكا اذإ هقرو ةراصعو : يلَبَجلا نيتلا نبل

 .(يواحلا نم) ةظيلغ طالخأ نع ثداحلا

 ْ .«بهو» س يف (75)

 اهرشق رشق اذإ ةيوطر نم جرختسي دقو ١ همحملا ىف لاق .روحلا وه ه : ُتَرَعلاَ «دمتعملا

 .نيعلا ةملظل ةيلاج اهتوقو «ةعمتجم ةرشقلا لخاد دجوت اهنإف اهيف رهزلا روهظ لوأ يف
 .«نسملا رجحو باوصلا لعلو ءلصألا يف اذك (77)
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 ةملظ ولجي ءاديدش َناسللا ٌعَّذلِي يذلا 78©كرّطصألا وعو : يرّبلا نوتيزلا غمص

 .نيعلا يوقيو لحتكا اذإ رصبلا

 ةنئاكلا 792 صبلا ةملظ عفان وه : لاق «رهاسلا فسوي شانك نم : نبجلا ءام

 .ةداحلا ضارمألا بققعب طلخلا نع

 .اهتّمص ظَمحيو ًالخك نْيَعلا ةواشغ نم حفني : جزوريف
 بَقَعِب طلخلا نع ةئئاكلا ًالكأ ةئيدرلا تاراخبلا نم َنيعلا يفَصُي : سآلا قرو

 .ةداحلا ضارمألا

 .ًالحك رصَبلا ولجي : قّرْحُملا بنرألا سأر دامر

 .ًالشك نْيَعلا ةواشغل حّلصت 6©محلملا ةرهز

 .(620[هيف قاحسإ عم] ءالحك رّصَبلا ةواشغ ولجي ©؟!)روشيقلا

 .اهب بهذيف ءرّصَبلا يف ةواشُعلا ٌبحاص هب لحتكيو لسعب طلخُي : رولا غامد

 .رصبلا ةواشغل ًاحلاص ناك هب لحّتكاو ةريرحب لخُتو ٌقِحّنم اذإ : سوّسلا قرع

 ,نيعلا ظفحيف ههب لحتكتو ايتوتلا لسغُت ل لسفُيو قرحي *بارشلا يدرد
 .اهرظت ولجيو يؤقيو

 مامحلا لوخد دنع أدباف كئيع دمرت ال ٌتدرأ نإو :الكأ رَظَنلا يوقي : ولحلا زوللا

 برض وه : دمتعملا يف لاقو «نابهرلا ينبل وه كرطصالا : يعارزلا يباهشلا مجعم يف لاق (78)
 .لجرفسلا رجش هبشت ةرجش غمص وهف «ةعيملا نم

 .«رصابلا)' س يف (79)

 نم ىقبت ةمئاق هايم عضاوم يف دمجيف «لينلا نم جرخي ءيش : دمتعملا يف لاق : حلملا ةرهز (80)
 اليلحت ةللحم هتوقو فيرح راح همعطو «قرحملا حلملا نم فطلأ فيطل ءاود وهو «لينلا عام

 .حلملا لثم عيذلتلاو ةدحلا يف وه : ةلمجلابو ءًاديدش

 .هريغو ينوريبلل ةنديصلا يف 5 «كنيفلاب فورعملا وه : روشيقلا (81)

 .لصألا يف اذك (82)
 .هركع : بارشلا يدرد (83)
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 0 ا 00 ا 1

 لاق ,عوشيتخي مالك يف كلذو ءراحلا ِءالا نم ٍتاوُنَح سمح كسأر ىلع عضف
 كّنيع َدَمْرَت ال ٌتْدرَأ نإو هدّمّرلا نم اهل نامأ دّرَولا رهرب ُنينيعلا َدّمَصُت نأ : عوشيتخب

 رظنلاو ةَّرم ءاتشلا يفو «نيترم ٍرهش لك يف فيصلا يف مجتحافءكقلح يكتشت الو

 اهلّمج ةعيدب ةيصاخ «ءاملا لوزن نم ٌمنمتو رظنلا ةحص ميدُت ةيشحولا رّمَحلا نّيعأ ىلإ
 : خيشلا لاق «ةيّصاخلاو .جازملاب اهيف ٌكلش ال ةحص ٌّحصت «نيعألا ةحص ماودل ىلاعت هلل

 بجيو «عفنأ مياشمللو ءاهرظت يّوقيو ءنْيَعلل ٌعفان ليللاب ةصاخو سأرلا ىلع طشملا

 ,نيعلا ةهج نم اهكرحيو ٍقوف ىلإ تاراخبلا بذجي هنأل ٍتارم موي لك لمعتسي نأ
 نإ هَِسَو يف نْيَعلا .حتفو ؛هيف طاطغنالاو يفاّصلا قّرزألا ءاملا يف عورشلا نإ : لاقو

 يف نْيَعلا ٌحتفي ام ردق نوكيو ضَرَع وأ ,ٍضَرَم نم عنام هعم نوكي الو كلذ نكن
 .ناّبشلا يف ًاصوصخو ءابيّوقيو نْيعلا ةّحِص ٌظفحي امم اذهو «هلاتحا بسح علما
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 ضف

 ئَلج ١ يرصد ىِج
 ىسسموز») نيدا» سكين»

 ايكيا _ 17 كافل كا تأ تو اتت

 ثلاثلا لصفلا

 ةيناثلا ةلمجلا نم

 «*[اهيف ءاودلا عضوو نيعلا حتف ةيفيك يف

 قفراب اهجالع نوكي نأ بجو ,ةكّرَحلا ٌريثك دك عّسحلا ّيوق اوضع نيعلا تناك ال

 ًالوط ىرسُيلا كدي ٌماهبإ ّدمتف نيعلا ّحتف تذرأ اذإ كنأ كلذو ءاهترشابم نم نكمي ام

 «ماهبإلا سأرب نفجسلا َكِعفر نم قفوأو قفرأ كلذ نإف «قفرب هعفرتو ءالعألا نفجلا ىلع
 اهيذؤتو «رثكأ اهل كحتفب ٌنيعلا ملأتتف ةحرق وأ ةرثب نفَجلا ةلابق د
 هتكسمأ دق ليملا نوكيو «ىبمُيلا دّيلا نم ةّباّبسلاب لفسألا َنفجلا حتفت مثءكماهبإ س

 ءرغصألا قأملا ىلإ ريكألا قأملا نم قفرب ليملا عضت مث ءًاضيأ ا

 ىرسُيلا نْيعلا ّصتف ٌتْدرأ اذإو .نيعلا طسو دنع فحخو «ةفيطل ةلتفب ِنْيعلا نم هجرختو

 نفجلا حتفاو «ىنمُيلا نْيَعلا يف ٌتلعف 6 ىلعألا نفجبلاب ىرسيلا نم كيابيإب لعفاف
 ٌمضو ًاضيأ اهنمو «ماهبإلاو ىطسولا نيب أظوفحم ليملاو «ىنعلا ديلا نم رصنخلاب لفسألا

 .ةعيفر ةلتفب هججرخأو ءرغصألا ىلإ ربكألا قاملا نم ليما
 ام ٌرادقم ليملا فرَط ىلع رورُدلا نم عدت كنإف : تاروُرَّذلا عضو ةيفيك امأو

 ىقوتتو فخي «نْيئفجلا نيب َرورّذلا عضتو (َتملع دق ام ىلع نيعلا حتفتو «نيقاملا لمي

 نم (859نيعلا حّرقتت دق هنإ : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف لوقي : يربطلا لاق .نيعلا طسو

 .ب نم طقسلا ةيابن (84)

 .«ليللا» س يف 85١(
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 نال ىتمو «قفربا ىلعألا نفل تنأ لونتو ءكلذ رذحت م نأ يغبتف ءاهطسو ليلا 9

 ماود َتلمعتسا ىتمو «فخي تارطق نيبعلا ف رطقتو «جاليلا نم قحتسي ام بسحم

 نوكيو ءأيفاص نؤكي عضوملا كلذ يف ءاوملاو «سأرلا ةّيقنت دعب نوكي نأ يغبني ًاًداح

ألا بِقْمُت نأ كل يغبنيو ءأدج راحلاب الو دج ٍدِرابْلاب سيل اذه عم
 ةعاّدللاو ةّداحلا ٍلاحك

 نأ َكايإو ءاهّيقنتو «كلذ دعب اهلسغت مث « نكست ىتح اهّدّمكتو ءءاسنلا نبل ٍريطقتب

نكست ىتح ٌريصتو ًادحاو ًاليم ٌعضت لب لّوَألا ةدج ٍنوكس لبق ليم ىلع ًاليم فورت
 

 رذحاو ءاهامج نمو «نْيعلا ىلإ داوملا بابصنا نم كل نما كلذ نإف «ناثب هعبتأو .هتّدح

 ةبابّتسلاب ُهَرَعَش ِكسْماف نفجبلا بلق ىلإ تجَتحا ىتمو «رغامّدلا ءالتما عم ٌداحلا ًءاودلا

 ليملا 4©ةقلعمب ىنمُيلا ديلاب هطّسو ىلع سبكتو «كيلإ هّدمتو ىرسُلا ديلا نم ماهبإلاو

 «قفرب تنأ هّدرف هبلق باح نم َتغرف اذإف «ُبلقنيو ٌنحَّفني هناف مئاخلا ةقلحب وأ

 .كلذ ملعا .ًارطخ كلذ نإف ,هسفنل ُبلقني هعدت الو

 كلذ رركيسو ««ةقلعم» «(ةقعلمل» نع نولوقي فلؤملا اهنم يتلا بلح لهأو «ةقعلم» ديري (86)

 .ًاريثك فلؤملا
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 َيَرَج ل يريد رج
 ىسم ورا ندا ساس

 ذيك اي يايكيا _ [ 011 02 تاب تل تأ حرت

 . عبارلا لصفلا

 ةيناثلا ةلمجلا نم

 لكش نوكي ام ٍدوجأ يف
 ناك ام دوجأ هرايتخاو ءليملا

 نوكي نأو «ةحوتفم ٌعباصأ (87ءَبرَأ ردق هلوطو ءاهلتمم ًاندب هئدب : ليما لكش

 هب لحكملا َنيع ألمي ام ٍردقب هتئوتيز «ة)اظلغ َسلمأ «ةَئوُتْيَر لكش ىلع ًاقلتمم هلسأر
 هثدب ناك نكمي مل نإف «ييابذلا ٍدّرُمْرْلا نم نوكي ام ٌدوجأ هّنإو لجتكيل هنيع ّحتف اذإ

 ءرهاظ رمحأ ٍبَهَذ نم ذِجنا كلذ نكمي مل نإف دّرُمزلا نم هتتوتيزو ءرخآ مسج نم
 باصأ نملو ءاود ريغ نم هدحو ليملاب ناك ولو رظنلاو نيعلا ةيوقت يف ةيصاخ هل نِإف
 ,نكمي ل نإف ءءاود نع بهذ ليمب لَتكا اذإ ىنتغي هنأل ؛عفنأ قبئزلا ناخد هينيع

 «ةرفصلا يّقَنلا دِّيَجلا رفصألا ساحْتلا نم ذختيلف رضحي مل ناو «ةديجلا ةضفلا نم ٌراَعْحُي

 لّجك ام ُدوجأ هنإف فالوفلا ًةصاخو ءُديدحلا ليما كلذ يف راتخُي ضاّيَبلا ءالج يفو

 قيتَعلا ٍرْثألا يف لعفي هنإف ءاود ريغب ناك ولو عفنلا ٌعلاب هتدجول كلذ تبرج ولو هب

 رّصبلا عْمج يف ٌدّيج هنإف سوُبألا ليملا امأو ءضايبلا سفن هب كح اذإ ًابيجت ًالعف

 لامعتسا نم رثكأ ىتم : ءامدقلا رّكذ دق هنأ الإ ءابيؤقيو رافْشألا يبريو هداوس ةيوقتو
 ,نافججألا يف دئازلا رعّتشلا ٌتابن ناجيبي امهنإف سونبألا نم تافايشألا ٌكلحجمو ليملا

 مّظَعلاو جاجّرلا نم ّدَحَنملا ليما رذحيلو ءاهنم راثكإلا قوتيو بنتجي نأ يغبني كلذلف
 .امهقيرفتو امهيضايبب ٌرظنلا نارضي امهأل

 .(ةعبرأ) باوصلا لعل (87)

 .«ظيلغ» لصألا يف (88)
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 ّيرجا ١ ينال بح
 نى سم وزا» خود سكسا)

 يحي احين يحب _ 13-1 3 حا دحم حن 1 ع1 تعجل

 سماخلا ,لصفلا

 ةيناثلا ةلمجلا نم

 فاذي نأ بجي ىتلا تالآلا ركذ يف

 ضرم لك بسحب ,تافايشألا اهيلع

 ضايبلا ءالج تافايشألا لامعتسا يف كٌّدصق ناك نإ : ًالثم ,هبسحب هب ٍةّصخْلا تافايشألا

 ىلع َكَحُي نأ ٌبجاولاف كلذ سنج نم ناك امو بّرَجلاو لّبّسلا ليلحتو ةرفظلا ةباذإو

 .هب لجتكاو ٌقحُم اذإ هدرفمب ّضايبلا ولجيل هنإف ءهنم ديدجلا

 امو ©9!جنيدرولاو ٍدامرألا ةاوادمو حورقلا راجفإو ملألا ّنيكست كدصق ناك اذإو

 ىلع وأ ةعامجلا ٌرثكأو ,خيشلا يأر اذهو «فّدّصلا نم ءيش ىلع اهقدف «ءكلذ بسان
 .ءأئيش اهمرجج نم يطعت ال ةّبلص اهنإف :ينيّصلا وأ مثيلا وأ رؤآبلا

 اهقدف اهنيسحتو اهديوستو نافجألا رَعش ةّيرتو بادهألا ةيوقتل كججالع ناك ناو

 امهنإف ءكلذ نم ًاضيأ ليملا نوكيو «ةموعُتلاو ةكابسلا ةدّيَج سوُنْبا نم ةعطق ىلع

 .جالعلاب 2200كانيعي

 .«جيندولا» لصألا يف (89)
 .«كتانيعي» باوصلا لعل (90)
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 ّئلجد ١ ىو

 ى سم وزا» نّيد» سكش»
 ييدييحدمب , 11 ب جدحب هي ؟ ه1 جماد +

 ةيناثلا ةلمجلا نم

 ضيرملا ُسوبلم نوكي ام دّوجأ ركذ يف
 نيعلا ّضارمأ هجالع دنع ,لاخكلاو

 دتع لاحيكلا ٌسوبلم نوكي ام ّدوجأ نأ (91)نيعلا يف ةيابنلا باتك بحاص ركذ
 سبلب ريشي سيئرلا خيشلاو ءرضُحخلاو ٌُنكّدلاو ٌدوسلا ُءايشألا : اهضارمأ هجالع

 ةمالس عم مهنيعأل كجالع ناك امف ىضرملا امأو ؛للاح لك يف هدمحيو ينوُجناسألا
 كجالع ناك نإو .هدعب نكذألاو ٌُدوجأ دوسألاف مالآلاو روُنُيلاو حورقلاك مهرظن

 ىلعو «ينوجئامسألاو رّضحنألا مهّسوبلم لعجاف رظنلا فعضو املا ءادتباو لايخلل
 .باوصلاب ملعأ هللاوءينوجئامسألاو رضمخألا سبالملا دوجأف مومعلا

» 6# 

 نيلاحكلا لّضفأ هعضو ام ىلع نافجألا ضارمأ ٍدّدع ٌركذ اهولتيو«ةيناثلا ةلمجلا تمت

 ضارمأ نأل نْيَعلا ضارمأ ىلع اهمدقو كلذ لعف امنإو ءهتركذت يف ىسيع نب يلع
 بكصألا ىلإ لقتنا 9 ءلهسألاب أدبو قاوادُم ٌبرقأو ًافّرعت لّهسأو ًادوجو ٌرثكأ نامَجَألا

 : هدّدع أنته ٌتبشنو

 يدادغبلا ليبشإإلا يريرحلا مساق نب هللا دبعل «راصبألا ة ةهزنو راكفألا ةيابع) باتك دصقي هلعل (91)

 يركبلا مزاح نيروتكدلا نم الك هققح يذلاو ..690/4 : نونظلا فشك يف روكذملا
 ةلسلس ف (1979) ماع قارعلا ف مالعالاو ةفاقثلا ةرازو هترشنو «يناعلا فيرش ىفطصمو

 .(85) ثارتل
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 ًاصوصخم ناك ام ركذن لودج ّك فو ًاضرم نوئالث :يهو : نافجألا ضارمأ

 .ِنَدَبلا ءاضعأ نم هريغل ًاكراشم ناك امو ءهيخو نفّجلاب

 ةّسيسخلا ءاضعألا اهعم ُكراشُي ةقيرشلا ءاضعألاب تلح اذإ ّضارمألا نأ ملعاو
 ةدافإل : كلذ ٌةلعو «لّبّسلا ضارمأ يف محئلملل ٌينرقلا ةكراشمك أذاش الإ ُسكعني الو

 بَرَجلا : كلذ مهفاف سيئرلا وضغلا نع اهعفدو ةّعيبطلا ٍةّدهاجمو ءسوؤرملل سيئرلا
 راثتنا ءرعشلا بالقنا «ديازلا رعّشلا «ةريعّشلا «ةرتّشلا «قاصتلالا ءرجحتلا ؛نامسق

 ءاسججلا «ةكجلا «قالّسلا ءجئيدرّولا «نادرقلاو ماقُمَقلاو لْمقلا ءبدهلا ُضايب ,بدهلا

 ءجّيهتلا «لولاقلا ,ةفعّسسلا «ةلملا «ىرتشلا «ةنمكلا ,ةئوتلا «قانرّتملا ءلّمدلا ,نافجألا ظلَغ
 .هجالتخخا هرثك ,هيف مدلا توم «نفجلا ءاخرتسا ,علسلا ,حورقلاو لكاتلا «خافتنالاو

 نفجلا ضارمأ تقع

 ام ركذن لودج لك يفو ءاضرم نوثالث يهو نافجألا ضارمأ ددع انهاه تبثن
 .ندبلا ءاضعأ نم هريغل ًاكراشم ناك امو هدحو نفجلاب ًاصوصخم ناك

 ةلعلا ىرصضشللا

 هيف مدلا توم |طك| نفجلا ءاخرتسا | حل ملسلا [دحل حورقلاو لكاتلا

 )43١( ةحفصلا ب ةخسن نم هانذخأو (س) نم طقاس 4١( مقر لودجلا

 «يضارمأ.ةثالث يقاملا ضارمأ يهو سحلل ةرهاظلا نيعلا ضارمأ يقاب انهاه تبنت مث

 ةيبّتِعلا ضارمأ مث اضرم رشع ةعبرأ ةينرقلا ةقبطلا ضارمأ ءاضرم رشع ةتس محتلملا
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 َنيعبس سحجلل ةّرهاظلا نْيَعلا ضارمأ ةلمج تراصف رقبلا ءاد مث ءاملا مث ءضارمأ ةعبرأ
 نيل

 .ًاضرم

 : نامسق وهو «برغلا ءنالّيسلا ّدُعلا : ةثالث يهو ربكألا قاملا ضارمأ ركذ

 .رجفنمو رئاغ

 ةثالث يهو ربكألا قاملا ضارمأ ركذ

 (43) ةحفصلا (ب) نم هانذخأو (س) نم طقاس (5) مقر لودجلا

 ءاسحلا خافتنالا ةفّطلا ةرفظلا اضرم رشع ةعس يهو محَتملا ضارمأ ركذ

 «درفلا لالحنا ءدئازلا محللا ةَئوَتلا َةلْييَّنلا ةعمّدلا (ةقّدولا «نامسق وهو لبسلا ةكحلا

 .نينلاوبلا «ةردنلا «نيعلا ين ّمقو دق ام جارخإ

 (43) ةحفصلا ب نم هانذخأو (س) نم طقاس (6) مقر لودجلا

 ةنمك اهجّنشت ءاهّئبوطر ءاهنول رّيغت ,خلسلا رفحلا «ناطرّسسلا ,ةليبدلاو «ضايبلاو رثألا

 .اهتقرزو اهراثأ غبص «ثداحلا رثبلا نيبو هنيب قرفلاو اهْووُدُت ءاهقارخنا ءاهفلعت ةّدملا



 :ًاضرم رشع ةعبرأ يهو «ةينرقلا ضارمأ ركذ

 | ينإمإ هما[ مقر ]2[ ضإإ ةسروم
 | يساء سيانأ تضاعأ مات دا هاب

 .اهبيف ثداحلا رتبلا

 (43) ةحفصلا ب نم هانذخأو (س) نم طقاس (7) مقر لودجلا

 اهتقرزو اهرثأ غبص | دب

 ةقدحلا ٌقيض ,ةقدحلا ٌعاستا : ضارمأ ةعبرأ يهو : ةيبنعلا ةقبطلا ضارمأ ركذ

 .دزرفلا لالحنا وهو اهقارخنا «ةيبنعلل ضراعلا ٌموتنلا

 ضارمأ ةعبرأ يهو؛«ةيبنعلا ةقبطلا ءامسأ ركذ '

 لالحما وهو اهقارخنا ]| د ضراعلا ءوتنلا | ج| ةقدحلا قيض |[بأ  يهو ةقدحلا عاسنا

 درفل ةيبنعلل نامسق

 رقبلا ءاذ

 (43) ةحفصلا ب نم هانذخأو (س) نم طقاس (8) مقر لودجلا

 اهولتيو «ٌسحلل ةرهاظلا ًاضرم َنيعبسلا ليصفت مث «رقبلا ءاد مث ءهماسقأو ءاملا ركذ من
 .اهَتاَجالعو ضارمألاب ةّصتخْما لوادتجلا هولتي مث ءاهنم ُمسقني ام ركذ ىلع لمتشت ُلِواَدَج

 ءاهنم همسقن نأ بجي امب كربخن ءاهتاجالعو ضارمألا حرش ىلع يأن نأ لبقو

 هتمالعو هببسو هتّيهام فيرعت يف لوق ةدايز ىلإ ُجاتحي ام ضارمألا نم نأ كلذو

 لاثم ؛همسقا ةمسقلا لبقي اهيف ناك ام لك نذإف ؛نالودج هيف يقلي الو .هجالعو

 لَمِجاو ءدحاو ٍلَوْدَج يف نيفيفخلا نيعونلا لعجاف ءعاونأ ةعبرأ بّرَجلا نأ كلذ

 رجفتم ريغو رجقنم وه ٌبرغلاو .ًايناث ًامسق لوألا نم ناّبْعّصلا امه نيذللا نيعونلا
 ل 0 07 3 5 :

 مسق لك لعجاف « ماسقأ ٍةذع ىلإ مسقنيو «عاونأ ةثالث وه دمرلاو .نيمسق هلعجاف
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 ةثالث 02ه ٌروثبلاو ءنيمسق اهلمجاف ءاهقْمُع يف ةثالثو «يئرقلا حطس يف ةعبرأ اهنم

 هلعجاف عاملا مث ,نيمسق هلعجاف «ناعون وهو يئبّتِعلا بقث ٌعاستاو .نيمسق اهلعجاف عاونأ

 .هرمأ ىضتقمب لوادجب نم هماسقأ فالتخاب

 ٍلْوَملا نم ججاتحت هذه نإف «ضعب نم اهضعب ةمسق ركنت الغل كلذ كل ٌثمدق امّنإ

 ملعاف «لوادججلا يف اهتفداص اذإ اهركدت الف اهعوقو ةرثكل فيرعت رثكأ ىلإ .جالعلاو
 .كلذ

 .وه : لصألا يف 92)
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 مق
 ىلع ١ ير ىج
 ىف ورا يدا سيس)

 نافحألا ضارمأ

 63: برحلا

 ءابنم نيفيفخلاب ءىدتبم انأو ءامهتم بعصأ ناعونو «نافيفخ ناعون : عاونأ ةعبرأ
 عبرا ةئسلا لوصف ف كدجوت (942ةشدلملا ْف ةّيلاآلا ضارمألا نم عب هتامجو

 .ملس وهو رثكأ نابشلاو نايبصلاو فيصلاو عيبرلاو (93)[ وهو

 يف ملي ملو نْفَجلا نْطَب ىلإ 0©ةحلاملا داوملا بابصنا .نع هعاونأ ٌعيمج ببسلا
 نع تدي دقو «رادقملا اذه نم ّدشأ ٌةنوشحو َةرْمُخ ٌتِدَحُي نأ ىلإ نيعونلا نيذه
 .سمشلا ٌرحو «رابُعلاو ءناخّدلا ةّمّرالم

 أهعبتي «هيف ةئوُشْحُح ريغ نم نفجلا نطابل ضرعت ةرمح : لوألا عوبلا : ةمالعلا

 .ةلملق ة ةعمد

 ّصقنأو ؛لوألا نم دشأ وهو ؛قيصخلاب بش قوش ةرتشلا عم ب : يناثلا عوتلا

 ءاذغلا حلصيو ؛ كم نإ نيعونلا يف ملألا بناجلا نم ©970لافيقلا دّصَق : جالعلا

 جسفنبلا صرق وأ (نيبَجْن رتو رَبتَُس رايخع كلذ نكيلو (ةجاحلا بسجن ةعيبطلا نييلتو

 .اكوعطمسم (93)

 .«ةمحتلملا» اهلعلو ءلصألا يف اذك (94)

 .لصألا نم طقس هلعلو ءانتادايز نم (95)

 .(ةحلام» لصألا يف (96)

 .دضعلا نم يشحولا بناجلا يف ديرو : لافيقلا (97)
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 يف َنيعلا لحكأ مث ,لعفاف ارَمْيَف جرايأب ©ة)ايّوقم نوكي نأ ٌتجتحا ناو ركسلا عم

 كلذو داحلا رمحألا فايشألابف الإو ىفك نإف نّيللا رمحألا فايشألاب لوألا عونلا

 عيضوملا سفن هب ٌكلحتو ليملا سأر ىلع اكو كحم فايشألا نم لمحتو نفجلا ٌبلقت نأب

 نيذه كمت نأ كاّيِإو ءنوقيلسابلاو ايانشورلاو رضخألا فايشألا لمعتسا الإو َصَجن نإف

 ُهْمزال لب «ةميظع َةفا ضيرملا ىلع ٌبلجي ءيدر كلذ نإف ,ركسلاب وأ ديدحلاب نيعونلا

 ربصا لب ءلّوألا ليملا ٍةّدح نوكس لبق ليم ىلع اليم اهْعبْت الو ةروكذملا ةيودألا ىلع

 ليسغب هبقعأو «لوسغم جئّداش وأ «يؤلؤل رّبغأ لايمأب هعبتا مث هتدح لوزت ىتح هيلع
 .هل عفنلا غلاب ءءاملا بذعلا ماّمحلاو ٌراح لا ءاملاب نّْيَعلا

 اهعضاوم يف اه روكذملا جالبلاب اهججلاعف ٌحورُق وأ ٌدمر برجلا عم ضرع نإو

 َناَمَجَألا ناب رجي امهنإف دمنا ءاشّنلا رذحاو «بّرَجلا جالع ىلإ دعو ءأربي نأ ىلإ

 ضيا فايشألا ١ كلذكو

 ةقلعمب هكحتو نفَلا ٌبلقت نأ سأبالف ةرهاظ يناثلا عونلا يف ةئوُمُحخلا تناك نإو
 .هقاقحتسا بسحب كلذ دعب هجلاعت مث «,ىمدي نأ ىلإ ليما

 5 "ع # # ع 2 5

 ليملا سمغت ناب كلذو ءابيجع اعف اهيرجو نافجالا ةنوشح 2 هل نا لع لوسغملا

 هدجتو هل روكذملا لوطتلاب َنيعلا لسغتو «هب ٌكلحتو جنذاشلا يف هسمغتو ٍدرابلا ءاملا يف

 .ىلاعت هللا ءاش نإءباتكلا اذه نيذابارقأ يف ةروكذملا تابكرملا يقاب عم

 ثدحي دقو (يفصحلا» ىمست ناعونلا ناذه : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 تحن نكسيف «ةَرِخبألل ءاوحلا ةَمَد داعم نم لب هدَمَر ريغ نم نوكي دقو دَمرلا ٌبيقع

 نإف ةقيقر روق اهنع رشقني سورلا ضي ب 009 راغيص بح : هتروصو «نفَجلا ءاش

 .ُتلبسأو ضايبب تّشغتو نيعلا تعمد تلفغأ

 .«ىوقم» باوصلا لعل (98)

 . 4 تسسحإل لصألا يف (99)

 .«رافص» لصألا يف (100)
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 رورّذدلاب هدعبو نّيللا رمحألاب 21912[لاحتكالا مث) ةيقنتلاو دصفلا دعب : هجالعو

 .جسفنبلا

 ةقّرفَتمو «ضعبب اهضعب ةزنتكم نيَّلا ٌبحك هتروصو هدسفيو نفججلا مخل يف ذأ هنا

 .ديدحلاب كسي «برجلا ,عاونأ 2 اذهو «سأرلا ةدودح لكشلا ريدتسم سورلا

 نم ةيمحلاو ةّوقلا بسحب ةّيلاوتُم يتاعفد غارفتسالاو دّصفلا دعب : هجالعو
 ع 3 78 ع َّي ان ع

 .ريبكلا جريدلا فايشاو ءامئاد داجلا رمح الاب لحكيو مدلل ةدلوملا (103)ءايشالا]

 وهو «ةّبالصلا ٌديدش وهو ,طِسّبمملاب فّرعي عونلا اذه : عبارلا عونلا يف لاقو

 .ةَعاذل ةفيرح طلخلا ةيفيك نولتو .هجالع يف َريبدتلا ءاسأ اذإ ِدَمَّرلا َدعَب رهظي

 ,ليملاب ةكحو .افيفع عّضْبِملاب كلذ طش ةّيْمحلاو غارفتسالا دعب : هجالعو

 همازلا مث درولا (195ءامب جوزمملا 094نوجهخببلا نم ةثالث وأ نيلي كلذ دعب هلّخكو
 ةيالّصلا لّلحو «(ةَدْرَو» ةامسملا ةلآلاب كَحُي الإو فظُت نإف «نوقيلسابلاو ايانشورلاب 02-2 _ ها 71 ا ا 0 3 3

 لثم ةّيودألاب وأ ديدحلاب ٌكَحلا نم هيف كبالف ثلاثلاو يناثلا امأو : خيشلا لاق

 ,©49[نيِخَقلا] نَا قّرَوب وأ روشقلاب هنم فورعملا سنجلا اصوصخو «رحَبلا دّبز
 ناعونلاو «هب كحيو ًافايشأ هنم لمعُي اتيشقرامو نارفعزو جذاش نم لْخك ذختي دقو
 فايشأو «ةّرقلا تّدَعاس نإ نيتّرم رهشلا يف ولو دصفلابف كحلا نالبقي ال ناذللا

 .س نم تطقس (101)

 ,«عيبلاب» س يف (102)

 .ب نم تطقس (103)

 يداحلا بابلا يف (لخلا) ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تدرو اهدجن ملو «شوجتحبلا» ب يف (104)
 .(109 ص) نيثالئلاو

 .«ءاملاب» س يف (105)

 .ب نم ةصقان (106)
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 «بضغلاو «(بيجلا (107)ةراوق قيضو رارزألا رز ةدش نم زرحتلاو «نارفعزلا

 ءرمحألا دعب نّيللا رضحنألا فايشب هُجلاعت مث ءدوجسلا لوطو ةدحما اطلو ءِدّرَحلاَ
 عيمجب زرحتلاو ةيمحلاو ةبظاوملا عم] نايوقلا رضخألاو رم<ألاف : 22990ايوق ناك نإف

 رشق ةراصغ «ىرطقس ارْبص ءضّضَخح «لفوف : لاق ؛كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ٌتارارملا ءزوألا محشب ةطولخم ةبطر افُر ءيبص لوب «قرحم جاجّدلا ضيب رشق «ٌجرتألا

 «يلقُملا رُدْنَكلا راشق ءديدحلا راجنز ءرحبلا دبر ءايتوت هلثوب ًاطولخم لصبلا ءام ءاهعيمج

 ظ .الخك بَّرَجلا َّعَمَت رض اهي

 هب لجو ءركلم هلغم عم قس نإ : نارمع نب قاحسإ نع 019 رزب

 َمَلَق ءاهب لجكاوءءاملاب ُتُْلُح اذإ قيقّدلا نويروطنقلا ةراصع : دشرملا باتك نم

 .ناَمجألا نطاب نم بّرَجلا

 .نع كلذو اعفان ناكءُبَرَجَبلا هب ٌكُحوءَّدلحم هنم لمع اذإءفورعملا كّمّسلا ُدلج

 .يرارفلا هعم نيرشعو عساتلا لصف يف هّدجت ام هب ّذدغو :خيشلا

 ظ .عبارلاو ثلاثلا امهوءبرجلا نم نايقابلا ناعونلا

 لوقلا يقابو .همدقت امم رثكأ ٍةنوشخ عم نفججلا نِطاب حطس ةرمحف : ثلاغلا امأ

 لمهأ نإو ءٌميلس هرثكأ خياشملاو ءاتشلاو فيرخلا يف نيذه ّنكلو «قبس يذلاك هرمأ يف
 .َنَمْزأ

 ُتِدحُي ٌداح ريخآ طلخ عم ءرثكأ نْفَجلا نطاب ىلإ ةّيقّروبلا ٌداوملا ٌبابصنا ُببسلا

 .«ةراوخو لصألا يف (107)

 .(نيوق) س يف (108)

 .ةيسرافلاب قمرسلا وه : فطقلا (110)
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 وأ ٍرابغلاو ٍناَخّدلاك ةّيِدابلا بابسألا ةّدش نع وأ «نيلوألا نم ٌبعصأ ةئوشُيو ةكج

 .اهريبدت ٍداسفو دامرألا .جالع ءوس هماسقأ ٌَعيمج بجوي دقءسمشلا ٌرح

 ٌدشأ ًةنوشخو ٌةريثك ًةرمح هيف ٌدَمت َنْفَجلا ٌتبلق اذإ ٌتلاثلا ٌعونلا امأ : ةمالعلا

 (ينيلا» ىمسي كلذلو ءنيّتلا قوقشب ًاهيبش هنطاب رهاظ يف ىرتو «يناثلا نم ٌبعصأو

 «نيتلا رزبك ضيبأ ٌرزب نفجلا نطاب يف ٌدجوي ثيح ينيتلا يمس امنإ : لوقي مهضعبو
 ئييشب سيل اذهو ؛«ينيتلا» ىمسي نيتلا قروب َكلَحُُي هنوك لوقي نم ّمثو ءحصأ لوألاو

 .ملام هعيمج هعمّدو

 دصفا مث ءِةَوَقلا بسحب ىوقأ نوكيلو ءٌتملع 5 لاهسإلاو دصفلا مّدق : جالعلا

 َجرايأب ةَرْغَرْعلا لمعتساو ءاميظع ًاعفن لّبَسلاو برَجلا يف احل ْنِإف ةَهْبَلاو نْيقاملا ّقْرِع .

 ٌتمدق كلذ َتلعف اذإف ةّراض تناك الإو ةيقنتلا دعب تاسوطُعلاو تاطوعُسلاو ارقي

 ءلْسُكلاب جالعلا هيف ْدقُي ل اذإ رتكتلا نم نْيعلا طسو ةمالس عم ءِبَرجلا ٌكح ىلع
 (112)تيكح اذإف :11!)روشْيقلا وهو ِكتّيفلا رجحب وأ رحبلا دْبَر وأ ركسلاب َكلَحَي
 نأ كلذ ةمالعو «هنّرو هنطاب ءاقن نم هلاح ىلإ دوعي ىتح ءاصقتساب أّكح نْفَجلا

 فص اذإف لقي لب «عطقني ال ٌمّدلاف َنْفَجلا َكلحَت تنأ مادام هنإف ءوفْضَيو قري هّمد

 ٍدرو ٍنْهد عم ضيب ةرفّص امهيلع ّدشو نْيَعوضمملا نوّمكلاو حلملا ٌءام نّْيعلا يف طق
 ًاضيأ ربغألاو جْنَداش يناثلا مويلا يف نيعلا يف طحو ءابيلإ ٌداوملا بابصنا نم َنّمأتل

 .ةّداحلا لاحكألا ىلإ اهلقناو يبكلا ٌرفصألا رورّذلاو

 اهُمظعأو ٌةبوطُرو ًةعمدو ٌةنوشحُت ٌرثكأو ركذ امم بعصأ هنإفءعبارلا عوتلا امأو
 ةصاخو ءةَعرسب علّقني نأ ٌداكي الو «ةديدش ةبالصو لقٍثو حجو هعمو ءةَدُم اهوطأو ةفا

 نمو ٌفئاز ٌرعَش هعم ثدح امّبرو «رثكأو ّدشأو رك ذ امم ىوقأ هّبابسأ نأل «َنَمزَأ اذإ

 .ةشيركشمك هولعي دّمكأ دوسأ هئطاب ٌدَِت نفَجلا َتْبلَق اذإ كنأ همئالغ ّصحتأ

 .فافخلا رجح وهو دمتعملا يف ام هانتبثأ ام باوصلاو ؛موسيقلا» ب يفو «روتسقلا» س يف (111)

 .بلح لهأ ةيماع نم وه فلؤملا هتبثأ امو «تككحو باوصلا (112)
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 هارن ام ىلع  ديدحلاب ٌةَدرج ةيقنتلاو ًارارم ,غارفتسالاو دّصقلا دعب : هجالعو

 .هللا ءاش نإ ءهّجالع قاب ركذن كانهو ديلا لمع نم لوألا حوللا يف

 رضح اهيأ «قرحُم راطقلق «قشارم «لدُرحح ديدحلا ٌراجْنَر : هل ةعفانلا تادرفملا

 .لّوْدََجلا نم ْسِمَئلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ ءاعفان الحك لمعتسا

 .نوثالثلاو يداحلا لصفلا يف هدجت امب (113)هيذغو

 . (1!هرذ 1 1 )|

 يلآ دحاو عون وهو هلكش يف ةدّرَبلا هبشي ءضايّبلا ىلإ لئام ٌبلص ٌريغص مرو
 ضارمألا نم وهو «خوُيشلاو لوهكلا يفو «ًءاتشو افيرخ هدوجو رثكأو ,ددعلا يف

 .ًاميلس اضرم «نفّجلاب ةّصاخلا

 نفجلا يف رّجحتتو دمجتو ءءادوسلا ىلإ ةلئام ةظيلغ ةيوطر عاتجا : ُبّبسلا

 .ليلحتلا ةلقو مامحلا مدع هببس نوكي دقو عدم رج لُخْلَكتو هتفاخسل

 م ولا 5 هع 7

 رهاظ يف نوكي ام رثكأو ملا ٍريغ نم ةبالص هعبتي ريدتسم ريغص مرو : ةفالعلا

 دقو ءًاضيأ لفسألا نفّبلا يف دلوي امبرو ءهنطاب يف نوكي دقو ؛©415العألا نفجلا

 7 06# . 0 ليلا # 0
 ضبقنت م“ ىادوسلل ةدلوملا ءايشالا كرتو «ءاذغلا حاالصإو ,عاشعغلا عنم 1 جالعلا

 ءامو لكلاب لولحملا دزّرابلاو جئيبكسلاو قّشألاك ةلّلحْملا ءايشألاب ٌعضوملا خّطلاو «ةداملا

 خوطللاو دامّتصلاو لوطنلاب هُنزلاف الإو للحت نإف هل ٌعِفان رئاوكلا خّسوو «باّدّسلا

 بسحب غامدلا 11 يقنف الإو بجنا نإف ءضَرَملا اذه نيذابارقألا يف ركذي يذلا

 .(هّدغو» باوصلا لعل (113)

 نوئالثلاو يناثلا بابلا (برجلا) بورض نم ًابرض يربطلا اهربتعا دقو كضقلتند» : يه (114)
 .ةيطارقبلا تاجلاعملا نم 109 ص يف

 .«العأ» اذكه ةدودمم فلأب ؛ىلعألا» ةياتك ىلع فلؤملا جرد (115)

 .ٌقن : لوقي نأ باوصلاو «صوقتملا رمألا لعف يف ةلعلا فرح فذخ مدع ىلع فلؤملا جرد (116)
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 نم يناثلا .حوللا يف ًاروكذم هارت اك هجرخأو «سأرلا ٍرٌّودم عّضبمب هيلع ٌقشو «ةجاحلا

 .حرجلا مُحْلَي امب هجلاع مث ديلا لَمَع
 ء«بّرَجلا هيمسيو ةَدَقُعلا ُضرملا اذه ىمسي : ةيطارقُبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ءدَمر ريغ نم ثدحي امبرو ,دمرلا نم ثّدحي بّرَجلا نم عونلا اذه لوقي ثيح

 : هببسو وَّدِملا نم اهيف ام لحني نأ داكي الو ؛نفجلا تحت ٌرّهظت ءاضْيَب ٌةبح : هتروصو

 ءيشب نّيَعلا ٍلْحُك نم رحت نأ : هجالعو ةظيلغ ةّيوطرو ٍةّدساف ةّيفيل نم ٌةبكرم ٌةدام
 دّمرْلا مسابو همساب روكذملا روطقلاك ةّداملا فقويو جضني امب عمدم لب ضاضم عمدم

 دعب لعفاف ديدحلاب اهيف ام ذخأت نأ ٌتدرأو ٌُترّسسعت نإف ,باتكلا اذه نيذابارقأ يف

 ّصتعي ٍضْيَيلا ضايب عم بورضملا انوطق رزبلاب نفَجلا دٌّمضو ةّيْمِحلا موزل عم ةيقنتلا
 يف هدجتو  يدنويرلا فايشألاو .اهل ٌعفان يردتكلا فايشأو .ةّدَرَبلا يف ام

 متي هنإف ءةَمِحْلُملا ءايظألا يف دنوارلا ٌركذ ركنت الو ءاهقش دعب كلذو  نيذابارقألا
 ركذو .نّدبلا حطس ىلع وأ ءاعمألاو لخاودلا قورعلا يف كلذ ناك ءاهُمُحلَيِو تاحارجلا

 ةّيودألا يف سويساييرأ هركذو (017[سوماج رطام] يف لوقلا اذهب ًابيبش «سونيلاجا
 سوديروقسايد ركذ «كلذو حصو هانحتما دق نحنو «11اةمّتْخُملا ةمجلملا

 نا] يكلملا بحاص لاق 2119[ةريثك ءايشأ] دناورلا ةوق يف يدنهلاب فورعملا سكيارأو

 ةوَُكلا لخاد نمو «ريبكلا رفصألا روروذلا .جراخ نم اهقش دعب 0120[ايف عضت
 .اهلحي ًمالط ّذختي ٍدْرَولا نْهُدو توُرَرْتألاو 221)نطُبلا غمص خيشلا لاقو .حّلملاو

 ةراصع بارشب لولحم ّرم ءدرولا ءامب لولحم نارفعز : هل ةعفانلا تادرفملا

 .ب يف ةصقانو س يف ةحضاو ريغ (117)
 .(ةنحتممل» ب يف (118)

 .س نه تطقس (119)

 .س نه تطقس (120)

 دنع كلذ دعب يتأيسو «نونلاب ؛نطبلا» نولوقي بلح لهأ ماوع نكلو ءمْطُبلا وه : نطبلا (121)
 ظ .«مطبلا» ظفلب فلؤملا

10 



 ةَدَرَبلا عفت رضح اهأ ءدرو ءامب ًالولحم جْئَمسإلا يف ٌدوجوملا رَجَحلا :©0220نويرطنقلا

 .ًاخوطل

 .جاجّدلاو محلا عم نيثالثلاو يداحلا يف هدجت امب هيذغو

 : 22 رجحتلا

 هدوجو رثكأو .ددَعلا يف يلا ٌدِجاو ٌعون وهو «نفبلا نطاب يف قّرفتم ٌريغص مرو

 .ميلس «نافجألاب صوصخم وهو «رخياشملاو لوهكلا يف ٌءاتش

 .هدلج ٍةواعترل نفجبلا يف ٌرجحتت ةّيوادوس ةئيدر ةلضف ببسلا
 (ةسّدعلا» ءابطألا ضعب هيمسي كلذلو ءبلّصلا راغُصلا سدعلاب ٌةيبش ٌمَرو : ةمالعلا

 .رجحتيو يمدي مرو وهو

 «يوادوسلا ٍِطْلَخلا .غارفتسا عم ءملألا بناجلا 2240م لاقيقلا ُدصف : جالعلا

 هل روكذملا لوطنلاب مث ءجنفسإلاب ٌراحلا ءاملاب ٍنيعلا ليطنت ةمزالمو ىاذغلا .حالصإو

 نَمْزَأ نإف ءهل توبثملا خوطللاب هْحّطلاف ًالإو لّلحت نإف ءنولخادل مّهرمب ٌعضوملا خّطلاو

 حوللا يف ًاتوبثم هارت ام ىلع سأرلا ٍرؤدم ,عضبمب هيلع شو َنفَجلا بلقاف هّئَّدُم تلاطو

 (ليملا ةقَعلوب هْعَمْجاف ءنفجيلا نطاب يف ًاقّرفتم ًاريغص ًامرو هدجتف ديلا لمع نم ثلاثلا

 العلا ٌرْثك نإف «ةيقنتلا دعب الإ لعفت الو ؛كلذ دعب حرجل جلاعو .هفّظنو هجرخأو

 يف هل ةروكذملا تالوطنلاو تادامضلاو تاخوطللاو مامحلا ةمزالب كيلعف ؛ديدحلاب

 . .ىلاعت هللا ءاش نإ«نيدابارقالا

 ,027)نكاكلا ءام (126©قيقدلا 2259نويروطنقلا ةراصع : هل ةعفانلا ٌُتادرفملا

 .«سويروطنقلا» س يف (122)
 .نمهععنمصمك (123)

 .؛عم» لصألا يف (124)

 .«سويروطنقلا» س يف (125)

 .هريغو دمتعملا يف 5 (ريغصلا نويروطنقلا» ديري هلعل (126)

 فورعملا وه «جتنكاكلاو هريغو دمتعملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ؛جتنكاكلا» لصألا يف (127)
 .6بلعتلا يبلنع) ب
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 3 ميك 2 ع ما

 .الوطن عفت رضح اهيأ «تيزب الولحم 212ة)دّرراب «رئاوكلا خسو

 ,سدع : هتفصو «ٌدامّصلا اذه ٍنافُجَأْلا َحورقو ٌرججمحتلا عفني امو : خيشلا لاق

 .اخوطل وأ ادامض لمعتسيو لخلاب خّبطي «نامرلا روشقو ؛قتسفلا روشقو

 : 025قاصتسل هلا

 «ضعبل ًاضعب نْيئفَجْلا وأ ,مجئلملاب وأ ءيترَقلاِب نْمَبلا قاصتلا امإ : عاونأ ٌةئالث وهو

 نفجلاب صتخي «نائّسألا رئاسو ةعبرألا لوصفلا يف دجوي ؛عيضوملا يف يلآ ضرم وهو
 .ملس وهو ؛نيعلاو

 «بجي ام ريغ ىلع ديدححلاب .جالع ٌبيقع وأ «ُتَمَداقت ةَحَرف نع امإ : ببسلا

 .(31)ةكيس هفلخن وأ «ماحتلالا كلذ بجوأ (030نييرط نيحرج تّقتلا ىتم هنأل

 .سحلل رهاظ كلذ عيمج : ةمالعلا

 دّيلا لَمَع يف ًاعوضوم هارت ام ىلع غارفتسالا َدْعِب ٌقازللا ٌكلفت نأ يغبني : جالعلا
 ص

 يف اسومغم درولا نهدب لولبملا نطقلا عضوملا يف ىشحي كلذ دعبو «عبارلا حوللا يف

 ءايشألا ىلإ هلقنت «ميرايألا فايشأك : ةّلِمادلا ءايشألاب هجلاعتو ءلوسغملا ساحنلا لابوت

 ٌلافيقلا حتفا ُنيعلا تيمح نإف يخينرزلاو رضخألا فايشألاو ايانشورلاك جيردتلاب ةلاكألا

 اذه نم نيذابارقألا يف تافايشألاو لّهسملا دجتو ٌتدح ام ىضتقمب ٌجلاعو اهبناج نم

 ديلا لمع نم سماخلا حوللا يف ينرقلا نم وأ ٍمِحَنْلُملا نم نفّجبلا كلف دجتو باتكلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 قرو دامر ,(132) وتيلا نبل عرحبلا ناسل «يربلا مركلا رطز هل ةعفانلا تادرفملا

 .«درراب» لصألا يف (128)

 .ةردسطاءمطقعمم رهو (129)

 .نايرط ناحرج ىقتلا ىتم : باوصلا لعل (130)
 .«ةببس ةفلخخ وأ» لصألا يف (131)

 بلدلاو مربشلاو اينومقسلاك ندبلا حرفي راح نبل هل ام لك : عوتبلاو «عوبتلا» سس ٍِق (132) 1

 .اهريغو
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 يف داحلا ءاودلا ماقم موقي رّضَح اهُيأ «ساحنلا لابوت ءديدحلا أدص «راجنزلا ءسآلا

 .قاصتلالا

 نوقيلسابلاب جّلاعُي 233!ماكتي نأ ُباوّنملاف ٍقوُملا ّدنع ناك نإ : خيشلا لاق

 نإو «ةرفظلا ٍجالِع يف امو هُعفني ًاصوصخ ءيخينرزلا فايشأ وأ يجسفنبلا ءاودلابو

 .ديدحلاف نافجألا وأ محتلملا وأ ينَرَقلا عم ناك

 .محللا فيطل عم نيثالثلا لصف يف هدجت ام : ءاذغلاو

 هد*ةرتشلا

 : ثلاغلا ءاعم نينفحلا رصق : يناثلا «نينفحلا ٌدحأ رِصق : لوألا : عاونأ ةثالث يه

 هدوجو رثكأو «عّضَولا يف يلا ضرم وهو .امهدحأ بالقنا وأ ؛جراخ ىلإ امهبالقنا
 ع - 3 #

 .ملس .نائسالا لك ُُق دجويو «نافجالاب ةصاخ ,اعيبرو ءاتش

 وأ ايدام نوكي دق «نفجلل كّرحما لضعلا ُدحأ ُجنشت : لوألا ٌمسقلا : ببسلا

 َتكَتَه دق ةكرح َبيقع : ثلاثلا .اهحيرو نافجألا ةدام لق : يناثلا مسقلا .يداَم ريغ

 دئاز محل نع نوكي دقو (135)(ةيبئرألا نيعلا) ىمسيو (ٌةكيس ةقلخ نوكي دقو هطابر

 .نافجألا نطاب يف

 .سحلل ةرهاظ اهعاونأ عيمج : ةمالعلا

 تالوطنلا عنصو يناثلا ,يحري وأ ضّبقي امب لوألا «بابسألا ىضتقمب : جالعلا
 0 م هاار# - ِ 8 5 را 3 ىلا 2

 تِإو «نيعلا نيسحم يف دبتجت لب ,هئرب يف عمطي ال ثلاثلا ؛ءربلا رسع وهو «بطري ام

 ءوس نع ناك نإو بلا اط ءرب الف ةقلخلا نم تناك وأ (136) كاملا نع كتثدح

 .نوناقلا يف صنلا دجن ملو ءاذك (133)

 . 112مل وأ 8ءعئممامم 134١(

 .آ.380مط[طقلس»ه5 ىمسي أم انه فصي له ىرت (135)

 بيبطلا ذخأي ةرتشلا ثودح : كلذب ديري هلعلو ,همّسقو هقرف : ءيشلا رشم : لاقي (136)

  سيفنلا نبال بذهملا يف اك  «يغبني امم رثكأ نفجلا نم يحارجلا لمعلا ءانثأ مسارجلا

 ,كيعبب كلذ سيلو «رمشملا» ةملكل ًافيحصت عرشاملا» نوكت دقو
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 نع تناك نإف «حْرجلا جلاعو «لفسأ ىلإ وأ قوف ىلإ هدفرأ مث «هقتفاف حرج ةطايخ
 فايشأك هيقني اب كلذ دعب هجلاعو «كتبني الغل نفججيلا ًءاشغ قوتو هخلساف دئاز محل

 قتفو دئازلا محللا ةخاليم ىلع فقتسو ,رغامدلا ةيقنت دعب الإ لعفت الو «هريغو رضخأ

 اذه نم اهريغو تافايشألا سملاو ديلا لّمَع نم سداسلا حوللا يف نفَجلا ةطايخ

 .نيذابارقألا

 تناك نإ تادرفملا هذه «ةرون .راجنز ءرداشن «يلقلا ءام : هل ةعفانلا تادرفملا

 .ارورذ وأ ًاخوطل ءرضح اهّيأ لمعتست دئاز محل نع ةرتشلا

 تادرفملا هذه «لجعلا قاس ع لّيالا قاس ع ءنمسملا جاجدلا محش ءطبلا محش

 .رضخألا سآلا ءامب ًادامض ُتلمعتسا ةداملا خسوو سُْي نع ةرتشلا تناك نإ

 لّضَعلا ٍةًواخر نع ةرتشلا تناك نإ تادرفملا هذه «صرقلا ةراصع. فلا صفعلا

 .ًاخوطل عقل ريضح اهّيأ ءهفْعضو

 اذهب يمسو ٌدحاو عون وهو «نفجلا فرط ىلع رهظي ليطتسم مرو (137»هرْيعشلا

 ًافيرخ هدوجو ٌرثكأو ءِدَدَعلا يف ةّيلآلا ضارمألا نم ٌدعُيو ,نيكس ةريعش هبشي هنأل مسالا

 .ملس «نافجألاب صتخي «خياشملاو لوهكلا يفو «ءاتشلا يفو

 .ةيوَمَد ةّدام نع نوكي دقو ءنْمَجلا فرط يف ةّيوادوس ةظيلغ ٍةدام ناقتحا ببسلا

 هئولو ,رافشألا ةيحان نفجبلا فرط يف الوأ روكذملا ليطتسملا مّرَولا ةيؤر : ةمالعلا

 .هيلع ةّبلاغلا ٍةداملا بسحب

 ةدّربملا ءايشألاب ءالطلا مث ءملألا بناجلا نم لافيفلا حتفا مّدلا ةبلغ ناك نإ جالعلا

 دّصَملا عنماف : ءادوسلا ةبلغ نغ ثداحلاو .ةلّلحْملا ءايشألاب كلذ دعبو «ءادتبالا يف

 يف ءاذغل ١ حالصإو 'ةلّلَحملا ءايشألاب هدُّمضو هِلْطإ مث ,نوميتفالا خوبطمب غرفتساو
 يلطب هلطأ الإو للحت نإف .هل روكذملا لوطنلابو ٌراحلا ءاملاب ٍنيعلا ليطنتو «نيتالملا ةبلغ

 وأ ًادرفم ؛يدنه نالؤحتو ,ٌيمرأ نيطو ءسماش نيطك ليلحت ةوق هل امبو «نذألا

 .هونع د 8وملعماس» (137)
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 الإو لّلمَت نإف ًاضيأ هل ٌمفان ٌُمامحلاو «عفان رِتاوَبلا ىلع ٌراجلا رْبْخلاِب هٌدامضو .ًاعومجم

 هرك نإف ًحرجلا حاعو ديلا لمع نم عباسلا حوللا ف ًاروكذم هأرت ا” هيلع سف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «نيذابارقألا يف كلذ يتاب عم هل ركذُي امب هدّمضف ديدحلا

 ْن 040)ْئمرو نفّجلل ثدحي : (139ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاقر(038
 ةليطتسم ةبلص ةرّثَب ةريعّشلا نإ .سورعلاب فرعي رخآلاو «ةريعشلاب فرعي : اهُّدحأ

 ةراب يه سورعلاو .نفجبلا نولك اهنولو «ةريثك َنينس تيقب امبرو «لَحْنَت ال ةّدقعنم
 هّسف ناسنإلا عوج اذإ لوزتو ,ماعطلا ٍةدايزو 14!>ءاشَعلا ةرثكل ٌرَهظت ةَوَْحَر ءارح
 بسحب ةرغرغلاو ندْبلا غارفتساو ٌدصفلا : ةريعّملا جالعو .ٌراحلا ءاملاب تدّمك اذإو

 ردنكو ليبجنزو اثيشقرملا دامرو موصيقلا دامر : هتفصو لحكلا اذهب لحكلا مث جارملا

 نفَيلا شف الإو للحتت مل نإف «لمعتسيو ريرحب لحنتو قحسي ءءاوس ءازجأ
 درولا نهدو لكلاب ىَبرُملا قوقدملا نامّرلا محش نيتقّشلا ىلع ٌعضت مث ءاهجبارخإو
 ؛نيوحتألا مدو «ضّضححو رم ءرانلجو رُدْنك ذخؤي : هتفصو لحكلا اذهب لحكيو

 لكنُيو ًامعان قحسُي ءءاوس ءازجأ ؛جاديفسإو ءةّضفلا ايميلقإو ءيدولس لحكو
 .042)[هموي نم 042)طبلا محلي رورذ اذه نإف ءلمعتسيو

 0 م جنيبكس «قّشأ «درولا ءامب 45!2)لولحم نارفعز(!42[عهل ةعفانلا] تادرفملا

 جنكاكلا ءام عم نويروطنقلا ةراصع ءمئاصلا باعلب كوكحم راجنز ,24ادرهَّيلا

 .ب نم طقسلا ءدب (138)

 .(146) ص نيعبرألاو عبارلا بابلا (139)
 .«نامرو» باوصلا لعل (140)

 1 .(اشغلا» لصألا يف (141)

 .قشلا : طببلاو «رطبلا» لصألا يف (142)
 .ب نم طقسلا ةيابن (143)

 .لصألا نم طقس هلعلو «ءانتادايز نم (144)

 .«ًالولخم» لصألا يف (145)

 غمص وهو «مورلا لقم ريغ وهو «قرزألا لقملاو ,يكملا لقملا : اضيأ هل لاقي : دوبملا لقم (146)
 .نابللا رجشك هرجش نوكي «ةحئارلا بيط ردنكلا هبشي
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 رضَح اهُيأ تادرفملاو َدَرَبللو امل ًءالط ذختي ٍدّرَولا نهد «مطبلا ٌعمص «تورزنأ

 : 0427لكئازلا رعشلا

 «يعيبطلا عضوملا نع ًاجراخ ًادئاز ًارعش نافجألا رعش تبنم لوصأ يف جرخي هآرك

 صتخيو «لوهكلاو نابشلاو ءاعيبرو ٌءاتش هدوجو رثكأو «ددعلا ف الإ ٌلحاو عون وهو

 .لبسلا ْتَرْوَأ هرمأ لمهأ ناو فرخ ريغ :نافجألاب

 نع ةثداحلا ٍةريسّيلا ةرارحلاب تحّرلت دق (048)ةعاّدل ٌريغ ةنفع ةبوطر : ببسلا

 .ضرم ا ُق هتركذ دقو «فقورعم : ةمالعلا

 رعشلا ىلإ هقاصلإب وأ ةّداحلا لاحكألاب امإ ماسقأ ةسمخ ىلإ مسقني : جالعلا

 غامّدلا ةيقنتب ًالوأ أدبيو .نفحلا| ريمشتب وأ ,(149)همظنب وأ هفتن لعب 4 وأ (يعيبطلا

 2 عا 8 1 روث . ع ع 2

 .اريغص وأ اريبك جزبد فايشاب ةلَحكأو ءءاذغلا حلصأو ءجرايأ ٌبحب

 «هتيصاخب هتابن لطبأ ىعفألا محشب هئاكم َحطلو ٌدئازلا ٌرعشلا فتن ىتم هنإ : ليقو

 ْ .ةّيماجالا عٍدافضلا ُدامر كلذكو

 .تبني دوعي ال هنإف نوقلاط ساحت نم عونصم شاقنمب رعشلا عن ىتم هنا : ليقو

 رّدكُتلا نم ًةميلس ٌنيعلا تناك نإ نوقيلسابلاو ايانشورلاو ةّداحلا لاحكألا هعفني امو

 نيذابارقألا يف تابكرملا هذه نم ركذ ام عم هتابن عنمل ةيورأ ىلع فقتو «يدامّرلا الإو

 همظن زوجيف ةّثالث وأ نيتنثا ٌرعشلا ناك نإف ءديلاب هجالعب كيلعف الإو ٌمتنتما نإف

 .طزوئمعطتقماق (147)

 .«ةغادل» س يف (148)

 .«ريمطتب» س يف (149)
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 .نيعلا ىلإ رعّتشلا سخن ٌعنتيو ءرصقيل نفّجلا ٌريمشتف الإو :هطايخيو

 همظن ةيفيك لع فقتو احلا ءاوّدلاب وأ نهّدلاب وأ ديدحلاب نوكي دق ٌريملكتلاو

 ريمْشَتلا ةيفيكو «حوللا يف هعضاوم يك ةيفيكو «حوللا يف هِقاصلإ ةيفيكو «حوللا يف
 .رشع عبارلا حوللا يف ديدحلاب ريمشتلا ةيفيكو ءحوللا يف نهّدلاب

 عونلا يف ُنوكي يذلا دئازلا رعشلا ُمَتمت دّمْدُهلا ًةرارم نأ : ةّرق نب ٌثباث ركذو

 .برَجلا نم عبارلا

 غامد «نارطقلا عم ُقَرْحُم قيتعلا ستيلدلا فدص : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ريصع «ءابرجلا مد ءلخ عم قررحم زعاملا فلظ غامد لكلا عم قّرحم قلع فاشحلا

 لْحَنلا خارف احخوطل هتيقنت دعب رعّشلا َعولط عنب ءلمتا ضيب وهو نزاملا ءيربلا نوُمكلا

 رَضَح اهّيُأ ءنارفعز عم ًاقوحسم رسّنلا شير : هاوقأو ءقَرخُملا ٌشيرلا «ريبانزلا وأ

 .هفثت دعب ًاخوطل رعّشلا تابت عنم

 .نيثالثلاو يناثلا لصف نم : ءاذغلاو

 : 150 رعشلا باالقنا

 ريغ بادهألا تابن عم نْيَعلا طسو لإ نينفَجلا دحأ فرط ُنالَيَم وه

 هدوجو رثكأو «نافجألاب صتخيو ءمْضَولا يف يلا ٌدحاو ٌعون وهو «05!)ىوتسم

 .ملس ءةبطرلا ةجزمألا يفو «ًءاتش
 ؟ بِلَقْملا رْغشلاو ٍدئازلا رْعّشلا نيب قرفلا ام : لاقيو انهاه لأسُي نأ يغبنيو

 .ضرعلاو بّبسلا يف نايواستم ٍناَضَرَملاَو

 ةبوطر نم رثكأ ةيناث ةبوطر بلقنملا رعّشلا ُبّبَس ناك امل هنإ : كلذ نع : باوجلاو

 ترغك ىتم هنإف «عرزلا رمأ يف لاحلاك هيئاملا ةرثك نم رعّشلا فطعناف دئازلا رعّشلا
 ع 52 0 0 ميلا 7 80 1

 .هلصأ ىلإ فطعناو هفرط لام هففجت سمس هل نكي ملو ةيئاملا هيلع

 .ذتعطتقمأق (150)

 .فلؤملا دنع ًاريثك ةلعلا فرح فذح مدع رركتيو «وتسم» باوصلا لعل (151)
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 دقو ءهِمْرُج ىلإ ٌبصنت هيئام ةيوطر نع هُتواخرو هّلوطو نفّيلا لابسنا : ببسلا

 ٠ .يداب ببس نع نوكي

 .نيَعلا لخئاد ىلإ ابلقنم يعيبطلا رغشلا فرط ىرت : ةقالعلا

 ايقاقألاو ٌرُملاو رْبصلاك ُضبقيو َدُنَي امب نفجلا خّطلت ,غامدلا ةيقنت دعب : ُجالعلا

 .نيذابارقألا يف توبثملا .خوطللاو نوتْيّزلا ٍقرو ءامب وأ ءبطرلا سآلا قّرو ءامب ًافاذم
 تارغارغلاب دئازلا رعشلا يفو هيف غامدلا ةيقنتب ىنعتو ءاضيأ هل عفان ربصلا فايشو

 نم تاروكذملا هذه رئاس دجتو«تاقوشنلاو تاخوفنلاو تاطوعّسلاو تاسوطعلاو

 ضعب ٌراشأ دقو ءهرّصقو نفجلا رّمشف الإو َعُقترا نإف «باتكلا نيذابارقأ يف تابكرملا

 نفجيلا ريمشت يف لعفُي اك ٍريمشت ريغ نم ةناجألاب فورعملا ٌعيضوملا ٌقَسُي نأ ءالضفلا
 هب نفجلا يوتسيف «ةلاحّم ال دئاز محل هيلع تبنيف ٌعضوملا لَمْدُي مث «دئازلا ٍرعّشلل

 نفَجلا ٌترُمش كلذ دفي مل نإو ءنسح اذهو «نيعلا لخاد ىلإ رعشلا ٌبالقنا عنتيو

 كٌعمط لقيلو «ديلاب لمعلا نم رشع يناثلا حوللا يف ًاتوبثم هارت اك نيطبت ريغ نم
 ةيودألا عضوو هُعضاوم ٌتَيوك وأ ْتْفَيُب اذإ بلقنملاو دئازلا رعّشلا تابن عانتما يف

 فيفجت ىلع 2152)سايق كلذو «هتابن ةرثك ُبجوي هفتن نإ لب ؛كلذ عنمل ةروكذملا هيلع

 ةيودألاب جالعلا لبق ام امأو ءاهكدايز بجوي هنإف «موركلاو راجشألا لوصأ
 .ذاش هنإف (153)ججنأو

 لخاد ىلإ ًافطعنم يعيبط ٌريغلا رعّشلا تبن ىتم : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 امنم ةجراخلا تاعاعشلا ىأر «جارّتسلا لاعتشا ىلإ وأ ءرّمقلا ىلإ هّبحاص رظنو «نيعلا
 لكش ىلع ًةقرفتم تاعاعشلا ىأر بجي ام ىلع ٌرافشألا تناك اذإو ءةدحاو ٌةعطق

 ءابيذؤت نم اهيلع نمؤي الف اهعمدو 22540نينيعلا َسْحَن ىتم دئازلا ٌرعشلا نإو «طويْخلا

 .ةصقان ةيعيبطلا هينيع ٌرافشأ تناك نم ةصاخو «قورُبلا ىلإ رظنلاب اهتياكنو

 .«ًاسايق» باوصلا لعل (152)

 .«جحلاو» لصألا يف (153)

 .(نيتيبنعل) س يف (154)
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 قورُبلا ٌراشتنا هّيْئيعب لبقتساو ّصقن هْيَئْيَع رافشأ يف ناك نم ىأر هنأ يربطلا ركذ

 .هرصب َبَهْذف

 ٍضعب نمو سأرلا نم نافجألا ىلإ ٌريصت مدلا لوضفو ةيلضفلا ةبوطرلا هببس امأو

 كلذكو «بيترت ريغ ىلع رعش تبنيف «نفجلا ةرارح هيلع بلغتو «كانه رثكيف ءاضعألا

 , وضعلا كلذ نم نوكي ءوضعلا كلذ يف ٌةَرارحلا رثكتو لضف هيلإ ٌبصني وضع لك
 .ءاعمألا يف ناديدلاو «ةناثملا يف ةاصحلاو ىلكلا يف لمرلاك «ةّعيبطلا نع ٌجراخ ٌءيش

 لخكيو «يناقليط ساحت نم طقلمب هفتنو «جازملا ليدعت عم غارفتسالاب : هجالعو

 (15)مِظن الإو (055)حجنا نإف «نيذابارقألا يف هدجنو ءبيجع وهف «لابوتلا لحكب هدعب

 .زجعلا دعب كلذو «ُنفَجلا رمش وأ 1570[يعيبطلا رعشلا عم] ٌفِزلَأ وأ

 رعملا ةرارمو «رسّنلا ةرارمو «ذفنقلا ةرارم : ةديجلا تاجلاعملا نمو : خيشلا لاق

 افاذُم فشلا دعب لّمعتسيو كمسلا سولف لثم ٌضرقيو ماَمَحلا مدب عمجُي «ةّيوسلاب
 «سيتلا ةرارم تابّرجْملا نمو .ٍةعاس فصن هل لمعتسملا هيلع ربصيو «ماصلا ٍقاصبب

 رداشونلا هل برج اممو رانلا ىلع ٍةالقم يف طلخيو ءُتاَركلا ءامب طلخي ,فّدّصلا ُدامرو

 .فعلاا دعب خّطليو فيقث لخب لي ٍقْرَحُم رامح ٍرفاح عم
 نرق «قّرحم ْفدص «ربص «طولبلا ُتفج ءقَرحُم جنفسإ : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ىكّصلأ ًايرط ناك اذإ هلصأو ديصفتلا غمصو ءدحاو صرق ايقاقأ دْنَواَرَر «قرحم لْيأ

 .ًاخوطل لمعُتسا رضح اهّيأ ًاديج رعّشلا

 .جرارفلاو محللا نم فطل ام عم نيثالثلاو يناثلا لصف نم : ءاذغلا

 : 058بّذِهلا راثتنا

 «نافجألا ظلغو ناليتسلا مّدع عم لوألا : ناعون وهو «نافجألا رعش طقاست وه

 .«(مظل» ب يف (155)

 .ب نم ةدايز (156)

 .؛جحلا» لصألا يف (157)

 .81ءعمطوعلازو نافجألا فاوح باهتلا : اذه انموي يف ىمسي ام فصي هناكو ودبي (158)
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 يفو ءًاعيبرو ًافيص هدوجو (1؟02ربكأو ٍددعلا ٍناصقن يف «159)يلآ ءاهدوجو عم يفاغلاو

 .ملس ءامهريغو بجاوحلاو سأرلا ٌرعش هيف كراشي ءِنابشلاو ٍنايبصلا

 جازم ىلع ٌبلغي سّبُي وأ ءبَلْعَلا ءاد سنج نم امإ : لوألا مسقلا : ببسلا

 دقو «ةّداح ةَحلام ةّيوطرل وأ «نفّجلا ىلإ ٌبصني ٍداح ٍءيدر طلخل : يناثلا ءنْمَجلا

 .ٍرْعسْلا تابن ةّدام ٍةلقل نوكي

 رعذلو ٍةرمخو ةيالصو ِظَلَع عم يناثلا ,نفجلا ظلغ عم نوكي : لوألا : ةمالعلا

 .هفافجو ندبلا 22610 رف ةّداملا ِةلق نع ناك امو «نفجلا يف

 لمعتسي مث ؛نكمأ نإ جرايأ ٌبحو نوميتفألا خوبطمب ةيقنّتلا : نيعونلا يف : ٌجالعلا

 ءءاوس ءازجأ «رافلا ءرخو هدْعَجلاو خينرزلاك ةفيرحلا ةيودألا لوألا عونلا يف كلذ دعب

 .باتكلا اذه نيذابارقا يف هل روكذملا ءالّطلاو لوطنلاو ءنّسْؤَسلا نهدب ًانوجعم

 رجحلاو ائثيمالاو ضّضخلاك ةنكسملا ةيودألا لمعتساف يناثلا سنجلا نم ناك نإو

 ناك نإو «هل عفان درولا فايشأو ءدرّبلاب فورعملا ءالطلاو ءأعومجم وأ ًادرفم ينَمْرألا

 «لوسغملا دْرَوَّراللاك رعّششلا ةدامل ةّبِذاجلا ةّيودألا لامعتساو ةوقلا ٌشاعناف : ةّداملا ةلق نع

 تافايشألاو تارورذلاو لاحكألا نم نيذابارقألا يف ركذي امو «قّرحلا رمّتلا ىونو

 : (164ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاقر(163 هل كلذ يف ديفم 262)نّدآللا لحكو

 ةيخبسلا ُهايملا هيلع لخدأ اذإ تابنلاك «هئاذغ داسف امإ : ةّعبرأ رعشلا راثتنا بابسأ

 لامعتساو ءءاذغلا ليدعتو «نِفاّصلاو قيلّسابلا ٌدصف مث «بلاغلا ِطْلَحلا غارفتسا هجالعو

 .ًارارم كلذ مدقت دقو ءيلآ : باوصلا لعل (159)
 .(ربلاو لصألا يف (160)

 .(خنوف» س يف (161)

 تبن نم يوقي «سوسيعلا رجش ىلع نوكي «سماللا ديب قيدي ةبوطر نم ءيش : نذاللا (162)
 .طقاستملا رعشلا كسمأ سآلا نهدو ٌرمو بارشب طلخ اذإو «هرثني يذلا رعشلا

 .ب نم طقسلا ءدب (163)
 .(78) ص نورشعلاو عبارلا بابلا (164)
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 .غارفتسالا ٌعنمو ٌبيطرتلا هجالعو : ءاذغلا مدع «يناقلاو .هيلع فقتسو ءنّداللا لحك

 رثك اذإ تابنلل ءاملا قيرغتك ءاذغلا ةرثك ثلاثلاو .نيّعلا يف نبللا ُتلحو ء.عامجلاو

 ,ةهكافلا ٌمنمو ,غامّدلاو ٍندبلا ةيقنتو «ءاملاو ءاذغلا صيقنت هجالعو «هرفنو هلطبأف هيلع

 بجيل اهبباش امو 4657ىدسلا نأل ,نوقيلسابلاو «لفلف رادلا لحكب نيعلا لَككيو

 ءادب فَرَعُي يذلاك ٍرَعّشلا ىلإ ءاذغلا لوصو ٌعنمب ضرع وه عبارلاو .ةّداملا ٍنافجألا نم

 .ءاذتغالا نم رّشلا ُمنمتف وْضْعلا يف جَسْلُثو ظلغت ٌةبوطرلا نإف «بلعتلا

 لحكب نيعلا لحكو «ءاذغلا ليدعتو «بلاغلا طْلَخلا بسحب نذبلا ٌةيقنت : هججالعو

 .هيلع فقتسو «بلعثلا ءاد يف لمعتسُي ام ٌدوجأ وهو «قرحملا تيربكلا

 «تاحارج نع وأ ٍرانلاب قرح ٌبيقع وأ ُيِرَدَج َبيقع امإ ٍنافجألا ٌرعش رثانتي دقو

 لحكاف «ترثأت ام ةيقاب ٌماسّملاو «فرعُي ام نفَجلا دلج ناك نإ : رظنت نأ بجيف

 «ُتدّسفنا دق ماسملا تناك نإو ءمفنلا ُعلاب هنإف ءقّرحُملا لّصْنَملا لّصب لحكب َنيعلا

 .ةليح هيف سيل هنإف «هيلإ ضرعتت الف

 ؛عضوملا ببسب امإو «داوملا ببسب امإ نافجألا رعش رثتني : سيئرلا خيشلا لاق

 (166)[ةداحلا] ضارمألا رخآ يف ضرعي ام لثم لقي نأ نوكي امإ ةداملا ٌبّبسو

 ءاد يف عقي ام لثم 2028)تبْمملا دنع اهطلاخُي ام ببسب دئسفت نأ امإو :167)ةبعّصلا

 رهظت ال ةيقروب وأ ةحلام وأ ةداح ةبوطر] نفجسلا نطاب يف نوكي نأ وهو «بلعنلا

 .ٍرَعّشلاب رضت اهنكل ,0799ةسوسحم ةفآ 0690[نفجلا يف

 «لوبلاب ندبلا يف ام جرخي هنأ باذسلا صاوخ نمو «باذسلا» اهلعلو ءلصألا يف اذك (165)

 . هريغو دمتعملا يف اك  ندبلا يف حايرلل اهلك لوقبلا درطأ نم وهو

 .136/2 نوناقلا نم اهاتكر دتساو لصألا نم تطقس (166)

 .نوناقلا نم اهانححصف «ةفيعضلا» لصألا يف (167)

 .نوناقلا نم اهاححصف «تبنلا» لصألا يف (168)

 .نوناقلا نم اهانكر دتساو لصألا نم تطقس (169)

 .نوناقلا نم اهانححصف. «ةسوسحم ريغ لصألا يف (170)



 دي الف ءظلغ وأ ةبالص امإ : ةفآ هيف ثدحي نإف (17!)[عضوملا ببسي يذلا] امإو
 هتاوادمو «ثيدش ٌعذلو ٌةرمُح هيلع لديو «لكآت وأ مرو امأو ءًاذفنم رعّشلل ُكلوملا ٌراخبلا
 هل ةعفان ةدرفمو ةعومجم هذهو قيتعلا رملا ىونو دوسألا لبنّسلا عم نذاللا لحك
 اهئازجأ وأ اهتّيلكب ةَئاَمُر مبطي نأ لكاتو ةرمحو ةكح هعم ناك (1720نمل برج اممو

 .عيطوملا ىلع قصلتو أرهتت نأ ىلإ لخلا يف
 معني ,مهارد ةثالث سيتلا رعب «مهارد ةرشع ًاقرحم بْنرَألا ءرخ تابرجملا نمو

 .ففحم سأرلا عوطقم 21730[نابذب] لّحكُي وأ «لمعتسيو
 هيعيبط هيلع تناك يتلا ٍةداعلا نم ّرصقأ ناكو نافجألا ٌرعش َتَبن نإ يربكعلا لاق

 لك يف كلذ لعفا ءنيعلا طسوأ داكو اهيلع نيبو رقبلا ةرارم نم ةفيفخ ةلحك هلحكأ
 .2741[ىلاعت هللا ءاش نإ ناك عون يأ نم كلذو ءهتلاح ىلإ دوعي نأ ىلإ ةرم عوبسأ

 كبنس «ربونصلا ناخد سونُألا ةراشن «تفزلا ناخد «سباي درو : كلذل تادرفملا
 ءزولا محش «بدلا محش «لوسغم قرحم حيش «ءاجرعلا ةعبضلا ةرارم ؛دروزال ؛يدنه
 .ًارورذو ةلحك رضح اهأ رُدنَكلا ناخد «قرحم جبسلا رجح

 .0752ععفن كلذ يفو نسحأ بادهألا عضوم اهب كعدي موحشلا (سلوف) لاق]

 سمشلا يف َقَلُعو ؛تيزلا يف سمغ اذإ «ةّيحلا حليم راطيبلا نب نيدلا ءايض لاق
 .ًانسح ًاتابن رافشألا َتبنُأ هب لحتكاو ءاموي نيعبرأ ًافيص

 .جاجدلاو محللا ةكراشم عم «نيثالثلاو نماثلا لصف يف هأرت امم هّدغو

 : بدهملا ضايب

 كراشي وهو «خياشملا يفو ءءاتش هدوجو رثكأو «ةقلخلا يف يلا ٌدحاو عون وهو

 .(ال» لصالا يف (172)

 .ب نم طقسلا ةيابت (174)

 .(س) نم تطقس (175)
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 .ملس وهو ءةيحللاو ٌبجاوحلاو ٌسأرلا هيف

 احلا ناصقتل ٌةقلني نوكي دقو ءاهجازم ىلع ُبلغي جزل مقلب ٌطلخ : ببسلا
 .وضعلا يف يزيرغلا

 .سحلل ةرهاظ : ةمالعلا

 ,نكمأ نإ هل تالّمسملا عقنأ ءاياقوقلا وأ َجرايأ بحب غامّدلا ةيقنت : جالعلا

 ةيذغألا ٌرجهو :تاحوفنلاو 217©تاقوشنلاو تاسوطُعلاو رغارٌعلا نم لمعتساو

 اهمزلأو ءايانشورلاب نيعلا لحكو ءكلذ لكاش امم اهريغو كامسألاو ٍنابلألك ةبطرلا
 ليملك ءسوببألا ةلآلاب ضْرَملا اذه َكجالع ىلع نعتساو «روخبلاو لوطنلاو .غبصلاب
 .لوقلا مدقت ع .فايشألا َكَحِمو

 قيتعلا رملا ىونو لبتّسلاو دمثإلاب هّعبص مواد لب ءهئرب يف عمطت الف ةقلخ ناك امو

 «تارطق بالبللا لحكبو ةنيرعلا ةغباص ضعبب نعتساو ءكّسَحلا ةراصعإ ءاودو «قرحملا

 .نيذابارقألا يف كلذل ًالوطُتو ًءالط هراتخت ام دجنو هل عفنلا غلاب

 ءام «نامعُتلا قئاقش ءام ءقّرحملا بوقثم ريغلا رضحألا صفعلا : كلذل تادرفملا

 يف 277ةًاقوحسم ءالقابلا رهز ءرضألا ءالقابلا ءقرحملا طولبلا ءرضخألا زوجلا روشق
 .ءاسنلا نبل عم صاصر نواه

 ارب ناك نإو ءرعملا 278)نبلب نبعيو قحسيو قدُنُيلا قّرحُي نأ : خيشلا لاق
 هيأ ةروكذملاو ءاضيأ هيبريو رعشلا دوسيو هب لطيو بدلا محشب وأ ءدوجأ ناك

 .©79)دامض مونلا دنعو ًاكْعَدَو أافيص لمعتسي رَّضَح

 يف تاملكلا هذه قوف ةيربعلا فرحألا ضعب دجوتو («تاقوفشلاو تاطوعسلا» س يف (176)

 ١ ٠ .(ب)
 .«قوحسمو لصألا يف (177)

 .«(محشب») ب يف (178)

 .«دامض» لصألا يف (179)
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 : 08:2نادرقلاو ماقمَقلاَو لمهقلا] 5

 رادقملا ةدايز يف يلآ : عاونأ ةثالث وهو ءنافُجأْلا رعش لوصأ يف ةثالثلا هذه دلوتت

 ٌسأرلا هيف كراشُي «نابشلاو نايبصلا يفو ءافيّصو ًاعيبر هدوجو ٌرثكأو «يعيبطلا ريغلا

 .ملس ءنَدَّبلا نم هريغو بجاوحلاو

 :ةضايرلا ةلقو «هتاقوأ يف لّهسملا لامهإو «ةئيدرلا ةّمِهطألا نم ٌراثكإلا : ببسلا

 - ٍةرارح نم ًاضيأ نوكي دقو «نافجألا ىلإ ٍةدساف ٍةنفع ٌداوم بابصنا عم ماّمحلا ُكرتو

 اهُعفدتو «نيتلاك ءكلذ دلوت ٌُبجوت ةيذغأ نع ةظيلغ ًةبوطر طلاخت عّبطلا نع ةّجراخ

 .بادهألا ىلإ

 ءالجزأ هرثكأو ةرمس ٌدْشأو ربكأ : يناثلا «نابيّصلاب ٌةيبش : لوألا مسقلا ةمالعلا

 .ًالُجرَأ ٌرككأو ًالكش ٌرّوْذَأو ًاداوس ٌٌدَسأو ٌريكأ : ثلاثلا

 ,لدرَحلاو لكلاب ةرغرغلاب غامدلا ٌةيقنتو «جرايأ بحب ندبلا ٌغارفتسا : جالعلا

 ءءاملا حِلاملا مامحلا ةمزالمو هءاذغلا ٌحالصإو ءرُدْنكلاو يكطنصملاك قيرلا ٌردي ام غضمو

 لحكأو ءاحرق ٌرِقاعو ُحْلِملاو قلّسلا هيف يلغأ دق امب نافجألا لسغو ؛باوثألا ليدبتو

 ًافايشأو َةَمحْحَد كانه دجتو هل روكذملا خوطللاب رافشألا خطلاو ءجزيد فايشأب َنيعلا

 اهلسغو «نوتيزلا تيزو ءرفصألا تيربكلاب هُّحطل هٌعفني اممو ؛كلذب صتخي 2؟2:ايعيبر

 طّسَو ىلع رذحا ّيقبئزلا فايشألاو ٌتيربكلا تلمعتسا اذإو ءهل روكذملا لوطتتلاب هدعب

 .هلامعتسا تقو اهنم نيعلا

 قحسيو «ٌحلملا هيف يلغأ دق غاب لّسغي مث لمقلا ىَقَنُي نأ يغبي : يزارلا لاق

 رعشلا لوصأ ىلع دعو 09 جويويلاو ميلا تش
 .ب نم طقسلا ةيادب (180)

 .110إج وهف نادرقلا امأ 34هرمزو وأ 2طئطتعنبك ءةتهنلند ره لّمقلا و آمسدوع لمقلا (181)

 .؛يعيبر فايشأو» لصألا يف (182)

 .نوناقلاو دمتعملا نم هانححصف «حربوتملا» لصألا يف (183)
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 يف يسيدورفالا ردنكسالا ركذ هنإ : ©54ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 نم نافجألا يفو نَدَبلا رئاس يف ماَقْمَقلاو لّْمقلا دلوت نأ «سورعلاب» فورعملا هشانك

 لوصأ ىلإ عفدنت مث ءاهيلإ ةداملا دوعصل سأرلاو نافجألا يف اهُدلوت امأ ءةدحاو ةّدام

 .رعشلا هب يذتغي يذلا لضفلا لوبق عضوه نم .نافجألا رعش

 رعشلا ِلوصأب اكسمتم ائبال ناك نإ لْمَقلا ةروص ىلإ رظنُي نأ بي : هُجالعو
 ةكرحلا ٌميرس بدي ناك نإو ٌةَجاَجْفَو ظَلِغ اهيف ةداملا نأ ًائيقي ملعت ؟ اهيف ةكرح ال

 ىقستو «لئالدلا بسحب ندبلا يقنتف كح هعم ناك اذإ ةصاخو «ةفيطل ةداملا نأ ملعت

 ىلإ ةديمافلا طالخألا َميمج صِقنُي هنإف «نيتلا بارش نم لّهسملا لبق ةظيلغ هتّدام نم

 نم نيذابارقألا يف هتخسن ركذنو  جورخلل اهدعُيو نَدَبلا ّحاسوأ ٌدسفيو رج راخ

 يرملاو حيحتَتملاو 183)جريويملاو احرق رِقاَعلاب ةرغرغلاب ةيقنتلا دعبو  باتكلا اذه

 لحكب نّْيَعلا لحكأ ريبدتلا اذه دعبو «ٌعفنأ ماّمحلا يفو قيرلا ىلع كلذ نكيلو «يطّبَنلا

 امهنإف ءاضيأ ةدامضب َنافجألا دمضتو ءهل لوطن ىلعو هيلع فقتسو ,085)جريوُيما
 .نابيجع

 سأرلا لسغو «ةرم موي لك رُْحَبلا ءام وأ ءمحلاملا ءاملا يف ّدوعقلا نارمع وبأ ركذو

 .ًاعيرس هيربي امم عورْجلا نهدو «سمرتلا ءامب ءالطلاو ؛كلذب

 ءاديج ًاحسم هُحسمي مث قئزلا يف هتيبيف ليملا ُدخأي ناك هنا لاحكلا َنادْبَع لاقو

 .هتحئارب ناويحلا رئاسل اتق يتلا نأل ءاود ريغ نم هب َنيعلا لّسكيو
 ةرقلاو ءدْلجلا ةيحان ىلإ ةعيبطلا اهيعفد مَع ٌةبوطر وه» : خيشلا لاق

 يف هّيفت رثكأ ْنَم كلذ هل ضرعي نم رثكأو «ةيعيبط ٌريغ ةرارح هدّلوتل 135)ةميهُملا
 ةّيقنتلا دعب هجالعو ءماّمحلا لمعتسي ال 22039 ظنتم ٌريغ «ةضايرلا ٌليلق «ةمعطألا

 .(140) ص نوعبرألاو يناثلا بابلا (184)

 .132/2 نوناقلا نم هانححصف («ةبيهملا» لصألا يف (185)

 .نوناقلا نم هانححصف «بيطتم ريغ لصألا يف (186)
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 عرج جريويملاو (187)ثبشلا نم لختم ءاودب عضوملا خطليو لدرخلاو لخلاب رغرغتلا

 رب هر الا و 1 #لرلا ص

 طوعسلاو ««لصنعلا لخب نجعي. ءءزج فصن ٍدحاو لك نم قروبو ربص (2**اءزج
 سنك «زينوش «نارطق (2059تشكنجني طولبلا قّرو ةدْعَج : هل تادرفملا هل عفان

 محللا نم فّطل ام ةكراشمب نيثالثلاو يناثلا لصف يف مهل بّتر ام : ءاذغلا
 2192 [جاجدلاو

 : (5:جنيدرولا

 ف ع 5 ع 2 1 8

 ءاعيمج نينفجلل ضرعي دقو «لفسالا وأ العالا ٍنفَجلا ٍنطاب يف ضرعي راح مرو

 ينو ًاعيبرو ًافيص هدوجو ٌرثكأو ؛ضارمألا سانجأ ةثالث نم بكرم : ناعون وهو
 .نيعلا يف حورقلا ٌتّدحأو حرق امّير ليهأ ناو ؛فوخم ريغ ؛نافجألاب صاخ لافطألا

 مدلا ةداملا طلاخي : يناثلا ,نافجألا ىلإ لّيست ةيوَمَد ٍةدام نع : لوألا ببسلا

 : يناثلا . مروو ليلق ملأ عم ةعمدو ةرارحو ةرمح مّرولا عبتي : لوألا «ةمالعلا
 نّيبتي ال ىتح ,جراخ ىلإ نافجألا ٌبالقنا هعبتي رثكأ مروو ةبوطر كلذ عم ثدحي

 .ةرم ةعمدو (192)نازرغو ديدش ملأ هعبتيو «نيعلا طسو

 نْيفَتَكلا نيب ةماجحلا الإو «ةوقلاو نسلا ٌدَعاس نإ نيعونلا يف لافيقلا دصف جالعلا

 .ربتَش رايخلا خوبطمب ةعيبطلا نّيلتو «ةهْبَجلا قرع ٌدصفو

 .نوناقلا نم هانححصف «ثبشلا» لصألا يف (187)

 .ةءزجو» لصألا يف (188)
 275/1 نوناقلا رظنا  هانركذ ام باوصلاو فيحصت وهو «تشكجنب» لصألا يف (189)

 . نديصلاو

 .ب نم طقسلا ةيابن (190)

 .(نفجلا ىلإ ليست ةدام» 60/2 يواحلا يف ةرابعلا تدرو (191)

 .60/2 يواحلا يف 6 ب يف ام باوصلاو ؛ناَورَعه س يف (192)
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 لبق ٍدرو نهُّدو ضيب ةرفصب نيعونلا يف 2192)ريظلا دصفاف : ّعَّضْرُي ًالفط ناك نإو
 لحكأو «تالوطتلاو ءاسنلا نّبلب اهلسغ نم رثكأ لب «مايأ ةثالث اهيف ءاودلا عضو

 ةراحلا ٌماروألا ٍجِلاعُي امب يناثلاو ءريغصلا رفصألا رورذو اًياكلملاب لوألا عونلا يف نّْيَعلا

 .ريبكلا رفصألا رورذلاب هلّككأو ةّيلطألاو ةديضألاو تاخوطللا نم

 نّبَللا ريطقتبو 21940 راخ خا وطللاب هجالع يف ىئغتسي نأ جئيدرولا يف ٌبَحَتسيو

 نم ةئر ةعطقب ,نيعلا دّمضت نأ بجيو ىلألا ةَّدْسَل لاخلا لمتحا نإ نيعلا طسو يف

 رسع نإو «جليلمإلا خوبطمبف ٍناث لهَسُم ىلإ تجتحا نإو ءهجحبذ ةعاس دوسأ لمج
 يف ًاتوبثم هارت ام ىلع ٍدساف مد هنم ٌتعبنيل هيلع َحَتفي نأ يغبنيف هُثَّدم تلاطو هليلحت

 يف يربطلا لاق ,باتكلا اذه نيذابارقأ يف تابكرملا هذه دجتو ءرشع سماخلا حوللا

 نأ يهو عسلا رابكلا ينو جنيدرولا راغصلا يف ىمست ةلعلا هذه : ةيطارقبلا تاجلاعملا

 فذقي ام لثم ٌريثكلا ٌمدلا فذقتف ةيكبشلا ةقبطلاب ةلصتملا قورعلا هاوفأ نم مف َمسَنتي

 وأ ةمحتلملاب لصتي ٍقرِع ٍراجفنا نم جنيدرولا نوكي دقو «ةلعلا هذه ٌرهظتف «دوعلا
 ٍدصفلا دعب كلذ جالعو ةلعلا هذه هب نمل تاقوألا يف نفَجبلا ٌبلقني كلذكو «نفّجلا

 نم عوطتقلا فيظنتو هفيظنت ينعأو نيذابارقألا ف ركذيو ءاثيماملا رورذب لاهسالاو

 اذإ نارفعزلا انبرج دقو «هب ام لوألا مضُهني ىتح رورذ دعب ًارورذ عبتت الو ءْنْيَعلا
 .ورسلا دامض جنيدرولا عفني امو ءمرولا ثدحأ نفجلا تحت وأ نيعلا يف ىقب

 (09©(غ ارفتسالا] هججالعف ًاجنيدرو راص دمرلا نم ناك ام 2952خيشلا لاق

 ٍدادتشا عم نّْيَعلا ف رطقُت ةنيللا ةدرابلا ٌتاراصعلاو قفرب ٌتاعدارلا مث ,ةماجحلاو دّصفلاو

 نإو) 117 ص ىسيع نب يلعل نيلاحكلا ةركذت يف ةرابعلا تدرو دقلو (يبضلا» س يف (193)
 ًاعيمج نيعونلا ءادتبا يف ين نيعلا ىلع عضتو ءاهءاذغ فطلو ةعضرملا دصفاف عضري ًالفط ناك

 .امهالك نيعونلا يف نيعلا يف نبللا بلحب هرمو ءطقف درو نهد عم ضيبلا ةرفص
 .«ًاجر اخو حصألا لعل (194)

  رخأو هيف مدقو لب ءهصخلم لقن لب ءانيس نبا سيئرلا خيشلا صن فلؤملا لقني مل (195)
 .119/2 نوناقلا : ر

 .119/2 نوناقلا نم اهانكر دتساو ءلصألا نم تطقس (196)
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 اةوحسم ًانرفعز : ةرارح نع هيف ديدشلا عجولل لمعتساو ؛ةرورض (1”19[هسناج ام عم ًاييمم ًاقوحسم ارقيف] جرايأب هغرفتساف ءدرابلا ظيلغلا دمرلا دعب جتيدرولا ملأ
 ةراصعب ةبلحلا ٌباعل ءاقنلا دعب : هنم درابلا يفو .نبلو ةرفسكلا ةراصعب (7)[اقاذم]

 هب لطنيو هرزب لغيف هدوجو مدع عم كلذ ناك نإف ءلوطن] هتقالس وأ بنركلا
 تجيتحا امبرو .(199)[ةيلحلا باعل عم بلعثلا بنع : بنركلا ةراصع ضوع لمعيو
 تاعدارلا نم برج امو ,©09ّرم اهيلإ فيضُت دقو ءبلعّتلا بنع ءامب اهّجرَت نأ
 - هنولمعتسي يذلا ينعأ  «ةفكاسألا ُدادم : ةظيلغلا ةداملاو عججولا ةدشل هريتخا
 منداشلا فايشو .ٌريسي ٌرادقم ليم نيقاملا يف هنم لعجيو ةبلجلا ءامو صلاخ لسعب طلخي
 .عفنلا ةغلاب تاعدارلا ةلمج نم درولا ٌصارقأو «كلذل ٌديج ربكألا

 ا دامس لمعتسي رضح اأو ءورم 600مل نارفعز ءنيت كلذل تادرفا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .نوئالثلاو عساتلا لصفلا يف هل بتر ام ءاذغلاو

 لآ دحاو عون وهو ءامهطيشتو امهترْثخ عم نينفجلل ٌضرعي ظلغ (202)قالسلا
 لق عنافجألاب صاخ «لوهكلاو نابشلا يقو ءافيرخو ًافيص هدوحجل-و ٌرثكأو قدام عم

 .ملس ءامهيلك يف نوكيو ,رّكصألا قاملا وأ ربكألا قأمللا يف نوكي
 ترثتنا قتعو ىدامت اذإو «نافجألا طيشُت ةلح اهيف ةلاكأ ةيقروب ةبوطر يبسلا

 ,(201)ابادهأ

 .س نم تطقس (197)

 .س نم تطقس (198)

 .س نم تطقس (199)

 .هّرم» لصألا يف (200)
 .«ملس» س يف (201)

 .ب نم طقسلا ءدب (202)

 يحرقتلا نافجألا ناوص بابتلا انموي يف ىمسي ام وهو قامآلا يف ةكح اهعم نوكت ةفيطل ةيقروب ةبوطر نع ثدحي وهو ءدحاو برض قالسلا» 60/2 يواحلا يف يزارلا لاق (203)
 .111؟عرونال ع طل عمط قت انك
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 ًةصاخو «ليلق لكات عم ةرمحو ظَّلَغ بادهألا ةيحان نفَجلا يف ىرُي : ةمالعلا

 .ىمدتو نفجلا حّرقت امبرو «نيقاملا نم برقلاب

 ,ةوقلاو نسلا بسحب ندبلا ىقنيو «اذغلا حلصيو ؛مّدلا جارخإ عنمي : جالعلا

 ّنيعلا لحكأ مث كرفي راغب ىئوقم خوبطمب وأ .جرايأب ىئوقُم جسفنبلا صرقب لّهسيو
 هنيع دمضي ؛مرصحلا دوربو ٌداح يبهذ فايشأك عومدلا ٌبلجيو يّوقيو ُضبقي امب

 نيعلا ليطنتو حسمب ًانوجعم هدْرَو وأ «ولحلا نامرلا محشو ءرّشقم سدعب .مونلا دنع
 نم ءيشب هنع ّضاتعاف جنفسإلا كرضحي مل نإو «جنفسإلاب بْذَعلا ٌراحلا ءام لاب ةركب

 .فوصلا فيانصت

 هلدباف فوصلا نم كيضري ام كرضحي مل نإو «هتاجلاعم رثكأ يف هل دبي خيشلا لاق

 هعفني اممو ءهل عفان ُمامحلاو .هرمع نم ةنس نيرشعلا نود امم ٍناسنإلا رعش نم ءيشب

 ًادامضو هب ًاصوصخم ًالوطن نيذابارقألا يف دجتو ءدرو ءامب ًاكوكحم قاّمسلا فايشأ

 نإ : 204ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق هيف ةروكذملا تابكرملا عم ءًاضيأ

 نافجألا يف ٌنكتستف «ةفيّرح ةداح ةفيثك اهيف ةظيلغ تاراخب نم ثدحي قالّسلا

 .نافجألا ٌبرجأو «رافشألا ترثن اهّمكم لاط اذإو مِحَتلُملا ةيحان ىلإ ٌبصنتو

 عوقنملا درولا ءامب لحكلا مث «ةيمحلاو ؛بلاغلا ظلغل ٌغارفتسا : هجالعو ُنيعلا تردكتف

 غلي دق ناك نإف ّراحلا ءاملاب ُهدعب لسغلاو «هل عفان نيل رمحأ فايشأو «قاّمسلا هيف

 ذخؤي : عفنلا لاب هنأ هنع ركذو ءفايشألا اذه هعفني اممو «عفان ريبكلا جريّدلاف رثكأ

 لحك «فصنو مهرد ©95)يِمَدَع منذاش «نيمهرد نيمهرد ينمرأ رجبححو «نذال

 ضّضخح «مهارد ةثالث فاص رم ؛مهارد ةثالث ييزارم ايتوت ءفصنو مهرد يناهفصأ

 ءرطملا ءامب نَّجْعُيو «نّيليو ٍةريرحب لخنيو ٌقحسي «مهرد يبلرع غمص ءمهرد يثلث
 .يناص ءامب وأ درولا ءامب ًافاذم لمعتسيو لظلا يف ففجيو فيشيو

 َةَهْبَجْلا قرع ٍدصفو «نيقاسلا ةّماجحب نمزملا ٌيتعلا قالّسلا ىوادي : خيشلا لاق

 .(113) ص نوثالثلاو عبارلا بابلا (204)

 . دمتعملا يف م  جئذاشلا .عاونأ دوجأ وه يسدعلا جنذاشلا (205)
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 قرحم جاز ,مهرد فصن قرم ٌساحنف : 209 ةّيعضوملا ةيودألا امأو «ماّمحلا ةموادمو

 ٌريصي ىتح صفَع بارشب قحسُي ءمهرد دحاو لك نم «لفلف «نارفعز «مهارد ةثالث

 دمرلا ٌبيقع (207نئاكلل ٍبّرُج دقو «نافججألا ,جراخ نم لمعتسيو قيقرلا لّسَعلاك

 ٌنذاش ءزج دحاو لك نم «لبنسو «نارفعز ءلوسغم قرح ربحلا جاز : فايشألا اذه

 .مونلا دنع هب لحكي دقو «نفججلا هب ٌكلحُيو فّيشي «ءازجأ ةرشع لوسغم

 «يَرب نوتيز «ربونصلا ناخد ,ديدحلا راجنز ,مرصحلا ةراصع : هل ةعفانلا تادرفملا

 نامرلا محش ءامب ًافاذم ناتك ةقرح يف ًاقّرر ةيحلا خلس «قيتع تيز ؛براقعلا نهد

 .ًادامضو ًالحك لمعتسي رضح اييأ «هرانَلج وأ ولُحلا

 .209![محللا ةكراشمب نيرشعلا لصف نمو «نيثالثلاو يناثلا لصف نم : ءاذغلاو

 .مه:ةكحللا

 يفو «ءاتشو افيرخ اهدوجو رثكأو «يلا قدام عم جازم ءوس يهو ءٌدحاو عون
 برج ىلإ تّدأ تلفغأ نإو «(ةفوخ ريغ .ندبلاو محتلملا كراشيو ءرخياشملاو لوهكلا

 .نافجألا

 .اهتكح بجوت اهيف سبتحتو ءنافجألا ىلإ ٌبصنت ةحلام ةظيلغ ةبوطر ببسلا

 ةكح بجوت معطلا ةحلام نيعلا يف ةعمدو ؛نافجألا يف ضرعت ةرمح : ةمالعلا

 .نفجلا حرق امبرو «نافجألا

 لوخد ةدايزو ؛جرايأب لوقملا جسفنبلا صرقب ءاقنلاو ,غارفتسالا دعب : جالعلا

 ٌتلجَي امب نيعلا لحكو ؛نِّكسم نهدب سأرلا نهدو ,ةداعلا نع ءاملا بذعلا مامحلا

 .132/2 نوناقلا نم هاححصف (ةيعضولا» لصألا يف (206)

 بيقع نئاكلا امأ) 132/2 نوناقلا يف ةرابعلاو .ريبعتلا مقتسي الو ؛نئاكلا» لصألا يف (207)
 .(...هل برج دقف دمرلا

 .ب نم طقسلا ةيابن (208)

 .ظومعسو (209)
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 ٌداحلا يبهذلا فايشألاو داحلا رمحألا فايشألاو «ةّقيرحلا ةحلاملا ةيذغألا عنماو ؛عومتتلا

 ٌدجتف ٌغارفتسالا ةرثك نإو ؛باتكلا اذه نيذابارقأ يف تافايشألا هذه دجتو هل عفان

 كينغت عبطلل ةنيلمو ةلهسم ءاولحو حلمو تيتفو دياصعو زابخأ ًاضيأ نيذابارقأ يف

 .كتجاح بسحب اهنم ذخو «كلذ يف ربدت تنأف «لّهسملا لامعتسا نع

 0 رعش ءٌجرْتألا رشق ةراصع ,«219وليلرطا رزب ءربص ءضضح : تادرفملا

 | ضيبلا رشق ءسلكم قرم ضيبلا رشق :©111خَسادْرَملا عم قرحُملا
 .اعفان الحك لمعتساو َمُعُن رضح اهيأ ءقرحم هصقف ةعاس ةَجاَجدلا تحت (212)صقفي "ام

 .جاجدلاو محللا ةكراشمب ؛نيرشعلا لصف نم : ءاذغلا

 :اّسَحلا

 عم هباشتم ضرم ءدحاو عون وهو «213)اهقلغو اهحتف دنع نافجألا ةكرح رسع

 .ملس «خياشملاو لوهكلا يفو ءافيرخ هدوجو رثكأو «جازم عوس

 رَمَبلا محلك ةكرابلا ةيذغألا نع ثدحي «نينفجلا ىلإ لئام ظيلغ طلخ ببسلا

 .ماّمحلا ةلق نعو ءامههبشأ امو سّدَعلاو

 مونلا نم هابتنالا تقو ةصاخو ءاهتكرح دنع نافجألا يف ضعت ةبالص : ةمالعلا

 .ةعمد الو ةبوطر كلذ عّبتي نأ ريغ نم

 .هدجأ ملو (هولمارطا» ب يف (210)

 .(كترملا» وهو ءدمتعملا نم هانتبثأ 6 باوصلاو ؛خنسادرم» لصألا يف (211)
 .(نفعي) س يف (212)

 عجو هعم ضرعيو «نافجألا عم نيعلا يف ةبالص : سبحلا» 63/2 يواحلا يف يزارلا لاق (213)
 بلقتنت الو ًاديدش ًافوفج فيجو ٍءمونلا نم هابتنالا تقو يف نيعلا حتف كلذل رسعيو «هريغو

 مجعملا يف درو دق وهو «اسباي ًاباص ًاضمر نيعلا يف عمجي كلذ رثكأو اهتبالصل نافجألا

 نأ ا فلولا لعلو .ةعطرهعءاعوزو - معلمو عقلك ا لصفلا ةأسح)) دحوملا يبل ينرعلا

 .02طا1ءناقمو ةيفنخلا
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 لوخدلا ةدايزو «يوادوسلا طلخلل ةدلوملا ءايشألا ٌعنمو ءءاذغلا ٌحالصإ : جالعلا

 مونلا دنع نافجألا ُدامضو هولحلا زوللا نهدب سأرلا ٌنهدو «ءاملا بذعلا ماّمحلا ىلإ

 ,ناقيطامخرط فايشأب نيعلا لحكو «ءابدنلا قرو ىلع ,غوضمم ولح زول بلقب
 رجسفنب رهز هيف يلغأ دق ءامب لولبملا جنفسإلاب نيعلا ٌديمكتو «داح يبهذ فايشأو

 رايخلا 214 قوعلب نكيلف لّهسم ىلإ تجتحاو هليلحت رسع نإف «شاخشخ ٌرشقو
 عم تابكرملا هذه ,2153يجسملاب وأ لحكو هَقنّيلملا ةبطرملا تافوفسلا دحأ عم ربنش

 .اهربدت «هنم اهسهمتلاف باتكلا نيذابارقأ يف ضرملا اذهب صتخي ٌدامضو «لوطنو دامض

 نع نافجألا يف لصحي اسّجلاو ةبالصلا نإ : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف : يربطلا لاق

 ثدح امّبرو «ءاتشلا يلايل يف هرثكأو «ٌعذَل الو ةدج اهيف سيلو سْنُي اهيف ةظيلغ تاراخب

 البو «.ةدح عم : نيمسق ىلإ مسقنت ةرخبألا هذهو «دراب ءاوه هبرض اذإ قّرَعلا بيقع

 راخلا ءاملاب ليطنتلا هجالعو .قاليم هعبت امبرو «ةقارحلاو ةّدجلا عبتي عذللاو ؛ةدح

 خوبطمبف ةيوادوس ٌطالخألا تناك نإو ءرعبطلا ُنييلتو «ءاذغلا ليدعتو ؛جنفسإلاب

 ةللحلا (216شئاشحلا هايم راخب ىلع بابكنالا مث «لاحلا هاضتقا امب الإو «نوميتفالا

 ,ةبلحلا رزب : هتفصو هل ٌبيجع روطقلا اذهو «ءاسنلا نبل هنيع يف بلحيو «ةبطرملا

 كلذ خبطي «ءاوس ءازجأ (017يزابخلا رزبو «يمطخلا رربو ءانوطق رزبو «ناّتكلا رزبو

 .22180[رابنلا يف نيترم] نيعلا يف اهتاباعل رطقت مث «ماوقلا قيقر نوللا ضيبأ رمخب

 نسُبُي نع هنأل ,220ضراع وهف ناليس اسجلا عم ضرع نإ : ©19خيشلا لاق

 .قوعلب س يف (214)
 .«جتخييملا» اهلعلو ءاهدجأ مل (215)

 .«شاخشخلا» س يف (216)
 .«رايخلا» س يف (217)

 ديمكتلابف ةكحلاو ةاسجلا جالعو» 169 ص ةمكحلا سودرف يف يربطلا لاقو ءب نم ةدايز (218)
 بصي «طبلا محش عم وأ درو نهدب ةبورضم ةضيب نيعلا ىلع مونلا دنع عضوتو «راخلا
 .208/2 يواحلا يف يزارلا هنع هلقنو «ريثك نهد سأرلا ىلع

 .132/2 نوناقلا رظنا (219)

 .«ضرع» س يف (220)
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 ,تابطرملاب طيعستلاو بيطرتلا نوكي ةدام ّمَّث نأ ىلع لاوحألا تلد نإ غارفتسالا

 لوزيف «ءاسنلا نبلب نّيَجورمملا ةّبلخلاو «ناتكلا رزبو ءانوطق رزبلا باعلب ُنيعلا دّمضتو

 .تاعّمدملاب نفّجلا نم ّميدرلا طلخلا غرفتساو ءاسجبلا

 ءاسنلا نبل «درولا نهد عم ضيبلا رافص «ٌحوبطملا جسفنبلا : كلذل تادرفملا

 «ضيبألا لّصَبلا ءامو ءادامض ءرضح اهيأ ؛تانبلا عضرت تناك نم ةصاخو تايتفلا

 .عومدلا ٌبلجي امم كرضحي ام لكو ءرضألا جئايزارلا ءامو

 اسجل لّلح هب لحتكاو لسعلاب (2220طلخ اذإ ©21)ناميرلا نإ : نيدلا ءايض لاق

 ٌحسوو «لحكلا دعب راحلا ءاملاب جنفسإلاب ُنيعلا دُّمَضُت نأ بجيو .محتلمللو ال ّضراعلا

 ءادامض ًاعفان ناك زوألا محشب طلت اذإ بطرلا  افوزلاب فورعملا وهو  فوصلا

 .عفان الحك كلذ عفني

 :٠ نافجألا ظلغ

 ها ما ا .- ٍ د :
 هيف جرخي فوس هنأ هاري نم مهوتي ىتح نفجلا رهاظل لصحي ظلغ عم ةرمح

 هريغو محتلملل ضرعيو «خياشملا يفو ماتش هدوجو رثكأو «يْلا ضرم وهو ,(223)هرغب

 .ملس «ندبلا نم

 ةرثك هثروأ امبرو (مونلا دنع ىلمتلاو مامحلا لوخد ةلق عم ظيلغ زاخب : ببسلا

 .قيتعلا برجلل ًاعبات نوكي دقو «رج راخ نم ةدرابلا ةيلطألا

 .6خبط» س يف (222)

 .11020ءماننم» انه فصي هلعلو «4ةرتشو س يف (223)
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 ةليلق ةرمح كلذ ©24عبتيو «يقن ءهنطابو نفجبلا رهاظ يف لصحي ٌظلغ : ةمالعلا
 .ةكحلا مدع عم

 ياذِغلا ٌحالصإو «ةفيطللا تالّهسملا ضعبب ةعيبطلا نييلتو ءءاذِغلا فيطلت : جالعلا
 «ناوضر نبال رشعملاب فورعملا فايشأبو ءيدرولا فايشألاب نيعلا خطلاو ءءاشعلا عنمو
 مامحلا هنزل كسلا هعنماو «ةرارح ةرمحلا عم ناك نإ «درنلاب فورعملا فايشأبو

 فايشأ وهو ؛هل فوصوملا فايشألاك تاللحملا ىلع رصتقاف راح ريغ ٌعضوملا ناك نإو

 عونلا جالع رثكأب هجلاعو ءًاضيأ هل عفان ٌداحلاو «نيللا رمحألا فايشألاو «ريبكلا قاّمسلا

 ينتعاو «راخْبلل عناما فوفّسلا نم مونلا دنع هطعأو ,ءبّرَجلا نم يناثلاو لوألا
 ٍدومكلاو لوطنلاو ءاعومجمو ًادرفم «نارفعزلاو َرُّملاو ءائيماملاب نيعلا ©22ءاللعب
 .انه روكذملا نيذابارقألاو كلذل قيلي امم هريغو ٍدامضلاو

 عم قّرحت راطقلق «سبايلا درولا ءادامض هعفني يرط نيتنسفا : كلذل تادرفملا

 ناخد ءًاموي نيعبرأ سمشلا يف قّلعم ٍتيز يف ©26ةًاسومغم ةّيحلا ٌخلس ءًالحك لسعلا

 .ًالحك عفن رضح اهبأ ءرْبص «تفزلا
 (227) رْهِفب ساحن ةبالص يف ةعئام لاحكألا تقحس اذإ : نارمع نب قاحسإ لاق

 .نافجألا ظلغل هقفاوم تناك هنم

 عفن جنكاكلا ءام الولحم نيعلا هب ترمج اذإ نويروطنقلا ةراصع : نيدلا ءايض لاق

 .كلملا ليلكإ كلذكو ءادامض جئوبابلا هعفني دقو «نافجألا يف نئاكلا لعل

 محللا نم فطل ام ةكراشم عم «نيئالثلاو يداحلا لصف نم ءاذهل ءاذغلاو
 .©28)ِس ورفلاو

 .(عقني) س يف (224)

 .ةءالطب) ب يف (225)

 .«سومغم» لصألا يف (226)
 ..فكلا ءلم تناك اذإ اههوحنو ساحنلاو رجحلاك ءينشلا نم ةعطقلا : رهفلا (227)

 1 .«جاجدلا» ب يف (228)

144 



 ٠ 220لمدلا

 عون وهو ءهطسو يف نوكي دقو «هفرط يف نوكي دق «نفَجلا ٍرِهاظ يف ريغص مرو
 وهو «ناّبشلاو نايبصلا يفو «ًءاتشو ًاعيبرو ًافيص هدوجو رثكأو ءبكرم ضرم ءدحاو

 .ةريعشلا دنع ركذ دقو سورعلا هيمسي يربطلا ناكو «ملس

 .نافجألا ىلإ ةداملا ليم عم ءءاشَعلا هتموادمو «ةظيلغلا ةّيذغألا نم راثكإلا : ببسلا

 رسع نافجألا يف ثدحيو «ٌّحبق هيف راص ّجضن اذإف «ٌةبالص َمرولا عبتي : ةمالعلا

 .لك دكا ةماعلا هيمست يذلا وهو ءةكرحلا

 ٌحالصإو «ةوقلا تدعاسو نّبملا نكمأ نإ مِلألا بناجلا نم لاقيقلا ٌدصف : جالعلا
 خطلاو ءجسفنب هيف يلغأ دق راحلا ءاملاب نيعلا ليطنتو .عاشعلا (230 ايطبتو عاذغلا

 ام ىلع هيف ام ٌجرْخي هنإف كرفظب هيلع سبكا حضن اذإف «نويلخادلا مهرملاب ٌعضوملا

 ةيقنتو ,غارفتسالا دعب الإ كلذ لعفت الو «ديلاب لمعلا نم رشع عباسلا حوللا يف هدجت

 تابكرملا هذه عم نيذابارقألا يف دجتو ءَنّيللا رمحألا فايشألاب نيعلا مّرلاو ؛غامتلا

 نيعلا لحكأو ؛هدعبو ,جالعلا لبق هُديفي امم ٌمامحلاو .هل 23: ةًاخوطلو ًالوطنو ًادامض

 .دمثإلاب

 نالوح ,جئوباب «كلملا ليلكإ ءناوخقا «سبايلا افوزلا : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 عفان هب دّمضي رضح اهّيأ ءرضخأ جئايزار عم ءارضخ ةرفسك «يكَم ضّضَح «يدنه
 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .جاجدلاو محللا فيطل عم نيرشعلاو عساتلا لصف نم : معاذغلا

 .1[1ه:0ل)ناهر» (229)

 .«كرت)١ ب يف (230)

 .ةأخول» س يف (231)

145 



 :(032قانرشلا

 ,محاتفنالا ةدوج همني ؛هيتقبط نيب العألا نفَبلا نطاب يف ثدحت ةّيمحش ةدايز

 صاح وهو اتش هدوجو رثكأو ءيلا دحاو حول وهو «ديدشلا ٍءوضلا ف ةصاخو

 .ملس هرثكأو ءراغصلاو ءاسنلا ةصاخو (ةبطرلا ةجزمألاو كلعألا نفَجلاب

 ةبوطرلا كلتب ىيرتتف «نفّجلاو غامدلا جازم ىلع ٌبليغت ةبوطر لضف : ببسلا
 .العألا نفَبلا نطاب يف يتلا ةيعيبطلا ةمحشلا

 تالزنلا تاقوألا رثكأ يف هل ضرعيو ءأيوق ًاءوض لباقي نأ ٌضيرملا ردقي ال : ةمالعلا
 امهنيب أتت يطسولاو ةبابسلاب نفجلا ىلع ٌتْسَبك ىتمو «نيِرَخْئِملا ٍنايرج عم ُدامرألاو

 .ةباجإلاو زمغلا يف ةّيدئاصعلا علسلاب هيبش ءيش

 ةدعاسم بسحب غامدلا ةيقنتو «نكمأ نإ ضيرملا ٌّدصفو «ريبدتلا فيطلت : جالعلا

 فايشأب نفجبلا خطل عم هل عفان ءىَلَحُملا ربغألاو «يْولّول ربغأب نيعلا لحكأ مث ,نسلا

 ىلع كجالع يف اهنم رّبدت تابكرملا هذهو ءبطرلا سآلا ٍقّرو ءامب ًاكوكح ربصلا
 ديدحلاب هجلاع الإو كلذ ٌبَبنُأ نإف «باتكلا اذه نيذابارقا يف ًانّيبم الّصفم هارت ام

 لوطٌتلاو ةدمضألا يقابو «ديلاب لمعلا نم رشع سداسلا حوللا يف ًاعوضوم هارت ام ىلع

 .نيذابارقألا يف اهريغو
 ملأ عم ءنفّجلا يف ظلغ قانرشلا : 2332 ةيطارقبلا تاجلاعملا يف : يربطلا لاق

 هايمو راحلا ءاملاب ٌديمكتلاو ُماّمحلاو ىاذغلا ٌحالصإو هةّيمحلاو ةيقنتلاو «غارفتسالا
 (0359نوّطبيو .هيراكيسدلا قالحو «كلملا ليلكإو «نوبابلاك ةبطرلا ةراحلا شئاشحلا

 .آاومسصق (232)

 .68 ص رشع عساتلا بايلا (233)

 .4«لقي» لصالا يف (234)

 .(اوطيي» س ٍِق (235)
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 مهضعبو ًاليلق بلصأ ءمحشلاب ًاهيبش ًاكيش هنم (2367نوجزخيو «لوطلاب نفجلا

 جالع ٌدَعِيو «بيبطلا اطخ نم كلذ ناك دق لعلو «كلذ يقبو .هرافشا ترئانتف كلذب

 اذإ تنآف «ةّماتلا ةيمحلاب لحنت 2238)ةّيوقلا تابالصلاو ريزانخلا نإف .حصأ ءابطألا

 جارخإب دحأ ىلع ٌريشت نأ كايإو «لحني هنإف ريبدتلا 239تفطلو ةيمحلا تدوج

 نفجلا ٌميوقتو ٌرافْشَألا ظفجل عضوملا كلذ يف ةعيبطلا هئلعج ©2400 ىش هنإف «قانرشلا
 ١ _ ك 1 1

 (241)ىخرتساو نفحلا فخ كلذ ج ٍرخآ اذإف (ةجاحلا دنع نيعلا ىلع هقابطنا نيسحتلو

 .هئاخرتساو نفجلا ٍةفخل كلذ اهثكمي ل قابطنالا ةَّدش ىلإ ٌنيعلا تجاتحا ىتمف

 مسج وهو نيطارواب ©2420نيينانويلا نيب ُضرَملا اذه فّرعي : يكلملا بحاص لاق

 ىلع عّضت نأ ركذ ام ىلع هلس دعب هجالعو ءالعألا نفَجلا ةدلج تحت ُثبني يمحش

 مرو لصح نإو «ضّضخحلاب فيشت مْوُي ناثو ىلخو ءام يف ًةسومغم ًةقرخ عضوا

 .علسلا كرحتك ةكرحتم ريغ ةّمجتلم ةمحش وه قانرشلا ©4230: خيشلا لاق

 ًاحيرشت حرشت ” نأ وهو هطايتحالاب كلذو ست نأ ةوقلا بسحب غارفتسالا دعب هجالعو

 لّوألا يرشتلاب رهظ نإف «ةدحاو ةعفد يف هيلع ّصوغيو قي :ي نأ نم ٌدوجأ حي رشت دعب

 .(اوجرخي» س يف (236)

 .(حرجلا» ب يف (237)

 .«ةوقلا» س يف (238)

 .؛فطلو ةيمحلا دوج تنأف» س يف (239)

 .(69 ص) يربطلل ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تححصو ..ىتم لصألا يف (240)
 . .(احنرتسا» لصألا يف (241)

 .(نيتلاوب) ىمسملا ضرملا دصقي هلعلو «نيماموملا» س يف (242)

 يف ثدحن ةيمحش ةدام نم ةدايز قاترشلا» 134/2 نوناقلا يف انيسا نبا خيشلا ةرابع (243)

 اكرحتم سيل ًامحتلم نوكيو «يخرتسملاك هلعجتو حاتفنالا نع نفجلا لقثتف ىلعألا نفجلا

 .اهصخلم لقت لب ءانيس نبا ةرابعب  هتداعك  فلؤملا مزتلي لو ملا ..ةعلسلا كرحت
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 كرو هنم ©440يِرْبَملا ذخأ رهظ اذإف ءرهظي ىتح قفرب حيرشتلا يف داز الإو اهبف
 ءىربتملا ذخأ قاصتلالا ةديدشو فالغ يف تناك نإو ءاهلك ايل َّحلملا هيلع ٌرذو «قصتلملا

 هيلع رذ يذلا ©450[حلملا ليلحت ىلإ هرمأ ضوفيو هل ضرعني ال رخآلا كرتو هنم
 هطغض نإو .ةقيصلملا ةيودألاب هجلاع ثلاثلا مويلايفو «لخب ةلولبم ةقرحُت هيلع عضتو

 ًاديدش ًاعّجو ُتّدخُأ ابر ٌةدحاو هحرش هيلع ٌقشو قانرشلا لوح اهرادأ يتلا عياصألاب

 .قانرشلا نم َّشأ يه ةقوعم ةبلص ةيقب يقبو ًاراح امروو

 ,سمرُت (ةكيلس ©46تشُكنَجْنَب سويلاساس «بادس : كلذل ةعفانلا تادرفملا
 .ًاخوطل وأ ًادامض لمعتسي رَضَح اهيأ هتوق نم ناك امو ٌرْبِصلا ءايفان «خوبطم ريعش

 .نيثالثلاو يناثلا لصف نم ءاذغلاو

 :8>041ه8تونلا

 دوسأو رمُخأ مد تارطق هنم ثعبني «نفجلا نطاب يف ثدحي وحر ٌدياز محل

 ,ةّيوادوسلاو ةقرتحما ةجرمألا يفو ءافيص هدوجو ةرثكو «يِلأ دحاو عون وهو رضخأو

 نطاب ىلإ ٌبصنم يوادوس طلخ هيلع ٌبلغي ءيدر دساف قرتحم مد : ببسلا

 ةتوتلا هبشي ةقرفتم هازجأ ةلخلختم ٌوحر رمجأ يعيبط ريغ ٌدياز محل : ةمالعلا

 بسحب هنم ثعبنملا مدلا رّيغي نفَجلا نطابب ٌقلعتم «داوس ىلإ برضي ءاهلكش يف ةيماشلا

 .امهتطابو اههرهاظلو ءالعألل ضرعيو «لفسألا نفّجلل ضرعي ام رثكأو هتّدام قارتحا

 ءًأرارم رّيَصلا بحب لاهسالاو دصفلاب غامدلاو ندبلا ةيقنتو ءاذغلا حالصإ : جالعلا

 .«يريملا» س يف (244)
 .134/2 نوناقلا نم هانكر دتساف لصألا يف دوجوم ريغ (245)

 .دمتعملا نم هانتبثأ ام باوصلاو «بتسحكتم» س يفو (ب) تشكجنب (246)

 .[ءدقممأ هن (247)
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 جلاعت كلذ دعب ؛ نيذابارقألا يف عيمجلا بيكرت فصو ىرتو «لفيرطالا لامعتسا مث

 كلذ دعب جّلاعت مث ءدّيلا لمع نم رشع نماثلا حوللا يف ًاتوبثم هارت ام ىلع ديدحلاب
 ع ع 85 5 سا ع 7 3

 ابيجع اعفن هعفني امثو ءاهضريغو ايانشورلا رضخا فايشاك ةلاك "الا ةففحملا ءايشالاب

 ام ًاريثك اهنإف ءعطقلا دعب اهتدواعم نم رذحاو «نيذابارقألا يف همساب توبثملا ءاودلا

 .دواعت

 افوزلاب فورعملا وه فوصلا خسو «لّسعب اطولخم راجنز : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 .ًارورذو الحك رضح ابي ّبشلا عاونأ عيمج ءزوألا محشب اطولخم بطرلا

 ءاوس ءازجأ سرولا عم ًاقوحسم ءالقابلا : نيتبرجتلا باتك نم نيدلا ءايض لاق

 حلملا ,ديدحلا راجنز ءلوسغم قزح دّنسبلا «رافلا ءرخ ءاينومقسلا ءرحبلا ناسل «ضيبألا

 ًارورذ عفن رضح اهيأ ءيرّجَحلا ناطرّتسلا ءسوّتسلا لصأ «ضياحلا نامرلاءام «يناردنألا

 .ادامض قّيلعلا قرو اهعفني اممو ؛هدعبو عطقلا لبق

 .جاجدلا عم نيثالثلاو يداحلا لصف نم هيّذغو

 : 049[ةَتمكلا]

 ,249)مونلا نم هابتنالا دنع «ٍنافجألا ةكرح رسع عم نيعلا طسو يف ثدحت هيلمر

 ضرملا اذهو «ًءاتشو افيرخ اهدوجو رثكأو «ةبباشتملا ضارمألا نم ءدحاو عون يهو
 ءٌتملع دق امل هكراشيف مجتلملل ضرع اذإو ؛مجتلملا اسّجلا ضارعأ هضارعأ هباشت

 . ملس وهو رثكأ اهدوجو خياشملاو «لوهكلا قو ءمحتلملاو نافجالاب صتخيو

 .ماّمحلا لامعتسا ةلق عم اظيلغ ًاحير نفّجلا نم تّدحُي ظيلغ ٌراخب : ببسلا

 .(ب) يف ةصقان (248)
 ا سونيلاج لاق 216/2 يواحلا يف يزارلا لاق (249)

 .«نافجألا يف نمكت ةطيلغ عر يهو ءدحاو عون وهو و «ماروألا فائصأ نم ةنمكلا)
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 هرثكأو «بارتلاو لمّرلاب ًابيبش ًائيش نافجألا تحت هينيع يف هبحاص دجي : ةمالعلا
 .العألا نفَجلا تحت

 ةدايزبو ةرفسكلا ©59هميمعب راخبلا عنمو «ةعيبطلا نييلتو «ريبدتلا فيطلب جالعلا

 ,ريغصلا جريدلا فايشأك عومدلا ٌبِلِجَي امب ,نيعلا لحكأو ءءامل بذَعلا ماّمَحلا لوخد

 توبثمللا لحكلا هعفني امو 225!)ناقيط امحُحرط فايشأ هعفني امو «يبهذ فايشأو

 هناكم' يف ءيش لك لمعتساف «نيذابارقألا يف ًافوتنو اداكو ًادامضو ًالوطن دجتو ءهمساب

 .قيتع نطقب وأ جنفسإلاب ٌراحلا ءاملب ٌةركب موي لك نيعلا لسغب ىنعاو
 ءاسّنلا نبل «درولا نهد عم ضيبلا رافص «خوبطم جسفنب : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ,نيناّمرلا ءامو ءرضحألا لصبلا ًءام لمعتساو ءًادامض رضح اهّيأ جسفنب نهد عم

 الحك عفن ٌرضح اهيأ «هعفني ٌعومدلا ٌبلجي ام لكو ءالحك قفتا اهُيَأ «جئايزارلا ءامو
 .ادامضو

 .محللا عم نيثالثو نماثلا لصفلا نم هيّذغو

 : 052ىرشلا

 ضعب ةعسل هنأك هاري نم ّنِظُي ىتح نفَجلا رهاظ يف ثدحي ءقرمح ىلإ لئام مرو

 ًاعيير هدوجو رثكأو «ضارمألا سانجأ ةثالث نم بكرم دحاو عون وهو «بابذلا

 .فوخم وهو ءًأضيأ ندبلا رئاسل ضرعيو «بابشلاو نايبصلا يفو ءأفيصو

 امهطلاخي دقو ءامهعومجم نع وأ يوارفص طلخ نع وأ مد نع امإ : ببسلا

 ثداحلاو ,ددمتو مَرَو عم نفَجلا يف ضرعت ةرمخ ةيؤر مد نع ثداحل | : ةمالعلا

 ءالقابلاو سدعلاك ةظيلغلا ةيذغألا بانتجا» 216 ص نويعلا رون يفو س يف ةحضاو ريغ (250)
 .ةرخحبم ةيذغأ يهو «بنركلاو طيبنقلاو

 «ناقيط امخرطو 177 ص يربطلل ةمكحلا سودرف يفو «نوقيط امخرط» 216/2 يواحلا يف (251)
 .هيلإ عجراف 216 ص نويعلا رون يف هركذو ءهيف هرظناف «هبيكرت ركذو'

 .الئنءومضنو (252)

1530 



 هعبتي «ةرمخ ىلإ لئام مرو : بكرملاو ةّرُم ةعّمدو «نارزغ عم ليلق مدو ءارفصلا نع

 ًاسخن لقأو ٌرثكأ هتعمد تناك مُعلَبلا هطلاخ امو «ةرارملا ةليلق ةعْمدو ءنارزغو ديدش ملأ

 .ةكح مدقت ٌعيمجلا عبتيو «ضايبلا ىلإ مرولا نولو «ةرارمو

 .2253)[هجالعف مدلا هيلع بلاغلاف : جالعلا]

 خوبطمب ةعيبطلا ُنييلت مث «ءاذغلا ٌحالصإو «نكمأ نإ مِلُألا بناجلا نم لافيفلا ٌدصف
 يف ُمامحلاو «نالوحُت فايشأب اهخطلو «درولا ءامب نْيَعلا لسغو «يدنه رمتاو جليلهإلا
 .هل عفان رمألا رخآ

 غارفتسالا يف ©54كتيانع لعجاو «جرايأ ٌبحي هغرفتسا : مغلبلا هيلع بلاغلاو

 منذاس لايمأو نّيل رمحأ ©559[فايشأب] عيمجلا يف نيعلا لحكتو بلاغلا طلخلل
 نيذابارقأ يف لوطنو داكو دامض نم هب صتخي ام عم تابكرملا هذه دجتو ءلوسغم
 ظ .سباتكلا اذه

 ضايبو درولا نهد عم ءاسنلا نبل : لوألا عونلا يف : كلذل ةعفانلا تادرفلا
 يح ءام : يوارفصلا يفو «ةبطرلا ءابدنملا ءام ءرمحألا لدنصلا ءضّضَحلاو ضْيَبل

 ةرفسكلا ءام بكرملا يفو ءادامض ٌرضح اهأ ؛عرقلا ةدارج «ءاقمحلا ةلقبلا ءام «ملاعلا

 ءادامض عَفَت رضح اهيأ «قيوس عم ع ور بح «ملاعلا يح ءام ءامحلا ؛لفوفلا «ةبطرلا
 .لخلاب جوزمملا رّبفملا ءاملا هعفني يمغلبلا

 .ءادجلا موحل عم نيثالثلا لصف يف امم : ءاذغلاو

 .250ةلمسلا

 وهو «هيف روثبو «هنول ةرمحو ءهبده ضعب طقاست عم نْفَجلا فرط ققشت يهو

 .انقيقحتب 218 ص نونفلا عماجو نويعلا رون نم هانكر دتساو ءلصألا نم طقاس (253)
 .(س) يف ةحضاو ريغ ةملك (254)

 .س نم تطقس (255)

 .هلاععوأأ آ7طعصقتلا5 (256)

1531 



 تلمنلا ةّضعك نفَجلا يف ملأب هلوأ يف سحي هنأل مسالا اذهب تيمس امنإو ءدحاو عون

 يف هريغ يف ُضرعيو ؛ناّبشلاو نايبصلا يفو ءأفيص هدوجو رثكأو ءبكرم ضرم وهو
 .ملس وهو «جازملا راحلا ةصاخو «ندبلا

 .نافُجألا ىلإ ةقرتحم ةّيوارفص ةدام ٌبابصنا : ببسلا

 ةقرحو .هنول ٌةرمحو «نفّجلا رافشأ ققشت عم بادهألا ضعب رئانت : ةمالعلا

 .هيف رهظت ةريغص ٌروثبو «ةديدش

 ةرارحلا ٌنيكستو «ءارفصلا م غارفتساو ؛جازملا ليدعتو ءاذغلا حالصإ : جالعلا

 دوربب مث «نيللا رمحألا طاطحنالا فو «درولا فايشأو نارفعزلاو ضضحلاو ائيماملاب

 نأ : وهو «(سونيلاج» لضافلا هركذ ام دمتعي عجني مل نإف ٌمفان ٌمامحلاو ؛مرصحلا

 كلذ لعفت الو ,ديلا لمع دنع ءرشع عساتلا حوللا يف ًاروطسم هارت ام ىلع لاب عطقي

 قرخت نأ كايإو «رادقملا ةريبك ةرثبلا نوكت نأ طرتشيو «ةيقنتلاو غارفتسالا دعب الإ
 ةيودألاب كجالع يتاب امأو ءفطُلو فخم نوكي نأ يغبني ضرملا اذه لمع نإف نفَجلا
 .نيذابارقألا اذه يف كل ركذ ام لمعتساف ةبكرملا

 دامر «جذاش :دروزال «ينمرأ" رجح «سبايلا درولا : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ًاعوطُ فن كلذ نم رضح اييأ عفتلا غلاب لخلا عم فالحل

 .نيثالثلا لسف يف امم : ءاذغلاو

 :ةفعسلا

 نفجلا ح رقت هعبتي دقو ,نافجألا رعش لوصأ نيب ب امف ةلاخنلاب هيبش ءيش دوجو

 ,ةيوادوسلا ةجزمألا ينو .ًافيرخ هدوجو رثكأ ءبكرم وهو ,2577بادهألا ٌرثانتو

 وهو «دسجلا رئاسل ضرعي دقو رثكأ خياشملاو لوهكلا يفو «ةيمعلبلا يف دجوي دقو

 .ملس

 . 816 مط هسناتو نافجألا فاوح بابهتلا انه فصي هلعل (257)

152 



 .امهعومجم نفع وأ «ءادوسلا نفع وأ «مغلبلا نفع : ببسلا

 طلخلا بسحب هنول ةلاخّنلاب هيبش ءيش نافجألا رعش لوصأ نيب ىرت : ةمالعلا

 ءطسوتم بكرملاو «داوسلا ىلإ ٌيوادوسلاو ؛ضايبلا ىلإ ليي يمغلبلا نإف ؛هيلع بلاغلا
 .نافجألا رعش رثتني دقو ءهّدم لمحو نفَجلا حرف امبرو

 داح رمحأ فايشأب لحكلا مث ءءاذغلا حالصإو «ةيلاغلا ةداملا غارفتسا : جالعلا

 تابكرملا نم هراتخي ام يتاب عم هل توبثم ءالطب هلطاو «ريبكلا جريدلا فايشأب وأ
 ٌعضوم نفلا فرط طّرشا الإو قّتعي ملو للحتو حجنا نإف «نيذابارقألا يف ةروكذملا

 لححكُتو ركسلاب تلح وأ ؛ديلا لمع نم نيرشعلا حوللا يف توبثم وه ام ىلع ضرملا
 نكست نأ ىلإ لوسغملا منذاشلاب تيمح نإف «ريبكلا ايانشورلاب ةيماح نكت مل اذإ ُنيعلا

 .ةرارحلا

 افلا ٌءرخ «نامرلا روشق «جنتارو جنسادرم توتلا قرو : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 .عفان اخوطل لمعتسا رضح مهدحأ ينأ

 .نيثالثو ىدحإ لصف يف هدجت ام : ءاَذغلا

 : 2:5لولاعلا

 يقابل ضرعيو ءأفيرخ هدوجو رثكأو «ييلآ وهو «نفَجلا رهاظ يف يلولات مرو دوجو
 .ملس وهو «نانسألا رئاس يفو ءاضيأ ندبلا

 .هيف نفعو نفجلا ىلإ ٌبصنا دقو ُنربلا هيلع َبلغ دق يئوادوس طلخ : ببسلا
 .ندبلا يقاب يف ثدحي يذلا لولاتلا نيبو هنيب قرف الو : ةمالعلا

 :زينوشلاو قيتعلا ٍتيزلا كعب يلطا مث ءاذغلا حالصإ عم ءادوسلا غارفتسا : جالعلا

 مل نإف «نيذابارقألا يف همساب توبثملا ءاودلا هعفني اممو لكلاب ةلولحم نيجَعلا .حلمو

 يداحلا حوللا يف ًاروطسم هارت ام ىلع ضارقملاب اهعطقاو «شاقنملاب كيلإ اهّدم الإو لحنت

 .فلؤملا هتبثأ 5 :لولات» هنوظفلي بلح لهأو «ليلات هعمجو نولأُقلا وهو : ؟ثةسو (258)
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 عضوملا ىلع ٌرذ هالّيس رُثك نإف ةعاس يرجي اهمد عدو «ديلاب لمعلا دنع نيرشعلاو
 .نيذابارقألا يف ةتوبثم اهارتو «قاّزللا وأ ؛مّدلل ّعِطاقلا رورذلا

 اَهّيأ هَحْلَم دعب محللا نم وفصي ام ,فالخلا قرو ءام : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 .دعي مل ءاَقْمَحلا ٍةلَقَبلا قرو مام هيلع رّطقيلف مق نإو «هلازأ لولاتلا هب َكلِعُذ رّضَح

 .هلبق يذلاك ومل : ءاذغلاو

 : نافجألا يف دوجوملا خافتنالاو ُجّيهتلا

 مجتلملل ضرعي اذهو ءاعيبر هدوجو رثكأو ٌبكر م ٌضرم وهو ءٌدحاو عون وهو

 .لفْعُي نأ بجي الو ءفوخم ريغ «خياشملا نس يف اضيأ هريغلو

 ال و هّئفع بجوت ةليلق ةرارح مُعلَبل ةنوخس وأ عاشحألا فعض نع امإ : ببسلا

 .ينومغلفلا مّرَولا سنج نم وأ هلّلحت
 عم مث مْضَهلا ٍفعض عم هجولا نول هنول ءاشحألا ٍفعض نع ُنئاكلا : ةمالعلا

 .رثكأ ةرارحو نافجألا مرو لّيزتو ةليلق ةرمُ مّرولا

 هتدوج عم ءاذغلا فيفختو ةّميضاحلا ةوقلا ةيوقت .مث ءاشحألا ةيوقت : جالعلا

 .ءاملب .جوزُمملا لكلاب لولُحملا ريّصلاب نفججلا ءالط مث لفيرطالا لامعتساو

 ىلطتو «لفيرطإلا ذحنأو «جازملا حالصإو معلب ةيقنتف مغلبلا نفع نع ناك نإو
 يف كلذل تابكرملا رئاس عم قوشنلاو تالوطنلاو تادامضلا نم هريغ دجتو «ربصلاب

 .رتافلا ءاملاب .جوزمملا لخلاب لسغيو «نيذابارقألا اذه

 الإو قوقلاو نسلا دعاس نإ لاقيقلا دصفاف ينومغلفلا سنج نم ةلعلا تناك نإو

 ةداملا غرفتسا هليلحت ٌرسُع نإف «تالّلحْملا مث «تاعِداّرلاب ءادتبالا يف ىلطيو ةماجحلا

 .ةداعلاو ةوقلا بسحب ةبلاغلا

 اهيأ «ضيبلا ضايب ريسي «درولا نهد «ءاسنلا نبل «نويبارف «يمطخ : تادرفملاو
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 قرو هنم ىوقأو ءيمطخلاب يمقلبلا ٌحافتنالاو جيلا دّمضي : 259 خيشلا لاق

 ءائيمامو 22610 ٌرْهَريِفَو ربص نم ©260خوطل ذختيو بلا ًأطولخم ًاقوقدم عَورخلا

 .بلعثلا بنع ءامب نارفعزو «لفوفو

 رهسلا يف نوكي اك «هئوسو مضَهْلا فعضلو «تاراخبو ةقيقر داوم عقي جيبملاو

 ةبطر ماروألو 262 ةينقلا ءوسو ءاقستسالا لئاوأ يف نوكي دقو «ةيرهّسلا تاّيمحلاو

 ًاصوصخو «سكلاب ًاريثك رّذنأ نيهقانلاب ثدح اذإو ,(263)سغرشلو ةئرلا تاذ لثم

 .264[ةخفتنم ةجّيهم يه نيقيرف رومض ءاضعألا رئاس نم اهب فاط] اذإ

 .ببّسلا عطق : جالعلاو

 .نيثالثلاو يناثلا لصفلا يف هدمت ام ءاذغلاو

 هدوجو رثكأو «لاصتالا قّرفت سنج نم وهو ,دحاو عون وهو : حورقلاو لكآتلا

 «فوخم ريغ وهو «دسجلا رئاس كراشيو «نايبصلا ِف ايرثكأ ضرعي ضرره وهو ءافيص
 3 هد 3 0

 .هببس ىضتقمب هتمالس لوالاو «نيعلا طسو حرق امبر لفغا نإ لب

 نِفَع دق ٌراح مرو نع وأ ءامهلكاشامو ةَجّشلاو ةمْدّصلاك رج راخ نم امإ : ببسلا

 .مدلا هيف

 ٍنْمَع نع نفجلا رهاظ يف ثذحت روثب وأ «سحلل رهاظ لاصتا قرفت : ةمالعلا

 .طالخألا لجأ

 : رصق .هيف نفجلا ناكو حرجملا محتلا نإف ؛حارجلاب كلذ ىلع ناعتسي : جالعلا

 يف همساب توبثملا ءاودلاو هلكش ىلإ دوعيل ةيخرُملا ءايشألا عم ناهذألا لامعتساف

 .136/2 نوناقلا رظنا (259)

 .136/2 نوناقلا نم هاتححصف هرب نم هسانجأل ذخؤيو ءاخوطلو» لصألا يف (260)

 .نوناقلاو دمتعملا نم هانححصف ؛جرهرليف» لصألا يف (261)

 .133/2 نوناقلا نم امهابوصف (ب)و (س) يف نيتحضاو ريغ (263) «(262)
 اهانموقف (ةجيهم يه تيقبو بيصيو رومض ءاضعألاب تناك اذإ» لصألا يف ةرابعلا تناك (264)

 .133/2 نوناقلا نم
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 هعم ناك نإو «ضباق خوطُلب ْخّْطُل : لوط نفَجلا يف ناك نإو «هل عفان نيذابارقألا

 ءاذغلا حالصإ عم بلاغلا طلخلا ٌغارفتساو «ضّرَملا بناج نم لافيقلا ٌّدصفف : مرو
 6 ءاهتارم لع تالّلَحُملاو تايخْرُملا مث ةَعِداّرلاو ةدّربملا ءايشألاب ٍدامسلاَو .جازملاو
 رخآ يف نيذابارقألا لوصف يف هدجتس تابكرملا نم كلذل راتخت ام رئاسو «تملع دق

 .ىلاعت هللا ءاش نا «باتكلا

 محشو ءطّبلا محشو ءزولا ُمحشف اريصق نفَجلا يقب نإ : هل ةعفانلا تادرفملا

 .شوجنزرملا ءامب نويروطنقلا ةراصعو رّيونصلا ناخدف ًاوعخر ناك نإو .هل عفان ءجاجدلا

 (265)ةشيركشخلا تطقس اذإف هل ٌمفان رّبَحَتلا يف يذلا تادامضلا : خيشلا لاق

 لامعتسا تعش نإو لِمْدُي هنإف «نارفعزلا عم ضْيَي ةرفص اهيلع لمعتسا لكآتلا لطبو
 لبقيف نفجبلا فارحنا امأو ءاطولخم عيمجلا نيللا رمحألاو نافيطيطصالا عم رابألا فايشأ

 .هباب يف ةروكذملا دولجلا قارخنا ,جالعب جلاعُيو «ٌماحتلالا

 .نيثالثلا لصف يف هدجت ام : ءاذغلاو

 نم يهو «©6©ةيديامسلاو ةيدهشلاو ةيمحشلاو ةيمحللا : عاونأ ةعبرأ علّسلا

 هل نوكي الو ةّيوطرو ٌمروو ملأ ٍجاّرُخلا عم نوكي هنأ امهنيب قرفلاو ءجارخلا سنج

 نس يفو .ءاعش هدوجو ٌرثكأو ءيِلا ضرم وهو ءكلذك سيل علسلاو «هيوحي ءاشغ
 .ملس وهو ءنَدَبلا رئاسل ًاضيأ ضرعيو ؛رثكأ خياشملا

 داوم بابصناو ءءاشَعلا ٌةموادمو مَهْلَبل ةدّلوملا لكآملا ةرثكو ءمخّتلا : ببسلا
 .رسعأ هنع ةدلوتملا ٌةعلسلا تناك ْفَجَأو ظلغأ مغلبلا ناك املكو «نفجلا ىلإ ةيمغلب
 .زامغنالا دنع

 ءسملل بيجتسي ال يناثلا ءسمللا تحت ُكلزي ًامحل اهيف نأك سخن ىلوألا ةمالعلا

 عسوأ اهلصأ نوكيو يللا نم ُنَيْلَأ 2677ثلاثلا ءاهسأر نم قيضأ اهسأر نوكيو

 .عوءطوت حرجلا حطس ىلع سبيي ام : ةشيركشقخلا (265)

 .232 ص نيققحملا قيقحتب (نونفلا عماجو نويعلا رون) يف تركذ اك ةيدياصعلا (266)
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 رْمَعلا ىلإ ةباجإلا ةعيرس نوكتو ءلفسألاو سأرلا يواستم عبارلاو ءاهسأر نم
 ,(268)ةوْوَعلاَو

 لكأملا ٌعنمو «لقيرطالا لامعتساو «ةقاطلا بسحب مّعلبلا نم ندبلا ةيقنت : جالعلا

 مث «فارطألا كلدب كلذ ٌعباتتو «قنيللا ءايشألاب ضرملا ةمزالمو ءضَرَملا ةدامل ةدلوملا

"0 1 5 ' 8 ُّ 2 5 0 . 
 حرجلا لامدإ مث ءابيف ام ةيقنتو اهقّش ىلع حارجلاب ناعتسا الاو تللحت نإف ؛باتكلا اذه

 لمع دنع اهجالع ىرت فوسو «هلالتخا بسحب َجِلوع نفَجلا لتخا نإف «كلذ دعب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «كلذ دمتعا «نيرشعلاو يناثلا حوللا يف ديلا

 غمص درو ام ةرخبأ ,نّسؤسلا نهد ,ىشأ ؛كرطصا ءلّيألا غ : كلذل تادرفلا

 لمعتسي رضح اهي «دوييلا لقم جئتأر «نسوسلا لصأ ءربونصلا غمص «بادّسلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ٌمفان اداميض

 .نينالثو ىدحإ لصف نم عال وه ٠ ءاذغلا

 : هلوطو لالا نفَجلا ءاخخ رتسا

 1 م ا كا قا 7 7 )1 هلا .

 دقو «نافجالاب صتخي ٌضرم وهو ءافيصو اعيبر هدوجو رثكأو ٌدحاو عون وهو

 ةجرمألا يفو «ًءاتْسش هدوجو رثكأو ءًاضيأ نيعلا لخاد ىلإ نكيلو لفسألا ُنفَجلا لوطي

 يف نّدبلا يقاب ُكراشُيو .هلوطب نفّجلا ّصّخيو :ةحوخيشلا يف ةصاخو «ةبطرلا

 ,2269)ابنع ٌمفتري ُداكي.ال ىتح نيعلا ىلع لبسأ دق العألا ٌنفحلا ىرُي هنأ : ةمالعلا

 روطتي مث داح بابنلاب أدبي ثيح مه0ءموو جارخلا لكشت لحارم انه فصي فلؤملا لعل (268)
 .جارخلا ىوتحم يف سّيكت ىلإ

 يولعلا نفجلل عفارلا ةلضعلا لاصفنا ةجيتن يخيشلا ىلعألا نفجلا طوبه انه فصي هلعل (269)
 .طاقتمم وتتم هن 1.6210: هدهد عا 70515 رفظلا ىلع اه زكترم نع

157 



 ,©790نيَعلا لخاد ىلإ هتلمجب بلقي هنأل ءسحلل ٌرهاظف لفسألا نفجلا يف ناك نإو

 ٌسيطعتلاو «ءاذغلا ٌحالصإو ءِرغْرْعَتلاب ةيقنتلاو مَعَلَبلا نم ٍندبلا ٌعارفتسا : جالعلا

 ليميو «نيذابارقألا يف بكر ام ىلع هب جلاعي كلذل حلصي ام رئاسو «قوشنلاو طوعسلاو

 امم كلذ ريغو لّسَعلاو لّدْرَحلاَو لكلاب ٍذَحتملاك «سيطعّتلاو طوعّسلاب معلبلا ةيقنت ىلإ

 ءءاوس ءازجأ «نارفعزو ءايقاقأو «رملاو ءاثيماما نم ٍذختم ٍدامضب نفَجلا دمضت مث .هدجت
 وأ ديدحلاب نفجلا رمش الإو ٌبَجنا نإف «نيذابارقألا يف هل توبثملا خوطللا لمعتسيو

 حوللا يف ًاروطسم كلذ لمع ةفص ىرتو «نيطبت ريغ نم دئازلا رعشلاب لعفت اك نهُدلاب
 .ديلاب لمعلا نم رشع يفاثلا

 ىبرم دنإ ءشوجنزرملا ءامب نويروطنقلا ةراصع «رّبونصلا ناخد : كلذل تادرفملا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان ءالحك لمعتسا قفتا اهّيأ قأمكلا ءامب

 .نيثالثلاو يناثلا لصف نم : ءاذغلا

 ةلفسلاك هنأ ءالضفلا ضعب ركذ دقو «نافُجألا جالتخا ةرثك وهو (271فّرّطلا

 «ةدرابلا ةجزمألا ينو ًءاتش هدوجو رثكأو «يلآ وهو ءأضرم ٌراص ٌرثك اذإو «ةينرقلل
 .هجالع لَّمْهُي الف ءباصعألا ُّضرم هنأ امأ ءفّوخع ريغ يلضعألا ةيقب كراشيو

 يف رثكي دقو ءرْثَب نم نوكيو «نيَعلا يف فيفحت ىذق نم نوكي دق : ببسلا
 ٍدصقب نفجلا يف ةّئِقتُع ةظياَغ حير نع نوكي دقو «هل نيدعتسملاو دّدمتا باحصأ

 .اهعفد ةعيبطلا

 ضرع اذإو «َنْيئفَجلا يف نوكي دقو «نْفَبلل امئاد ضرعت ٌةعيرس ٌةكرح : ةمالعلا
 لا

 .جئشتو ٍدّدمتب رّذنأ ةّداحلا ضارمألا يف

 ءامهببشأ امو سدعلاو «ءالقابلاك يرلل ةدّلوملا لكملا ٌعنمو ءءاذغلا ٌحالصإ : جالعلا

 اهزكترم نع يلفسلا نيعلل ةداشلا تالضعلا لاصفنا نع مجنيو 1مه]ناأهصهل ظمنعممتوسص (270)

 . 111515 تا متن هك طع آمجبعع آن يلفسلا رفظلا ف

 .فرطلا ةرثك : هب ديريو 2 هةءعطتنمه (271)
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 «باتتكلا نيذابارقأ يف كلذل ةعفانلا تابكرملا نم هدجت امم ةجاحلا بسحب ندبلا ةيقنتو

 كلذ لثم عفانو مامحلا لوخدو «فارطألا ٌكلدو «جنفسإلاو ٌراحلا ءاملاب نيعلا ليطنتو

 ظ .باتكلا رخآ يف كلذل توبثملا ءالّطلاب ُنْفَجلا ىلطيو
 يف ثّدحَت يتلا ةشعرلا سنج نم ةلعلا هذه : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ةرخبألا ٍناقتحال لازلزلا دنع ضرألا كرحتك «ةدارإ ريغ نم ٌرضعلا كّرمتو ءاضعألا
 .ناكملا ةبالصو

 ةيشغألا تحت تاراخبلا عاهجا : هو .بابسأ ةئالثب متي نيعلا يف ٌجالتخالاو

 هايملا نأ 5 كلذو راخبلا وفن ,عانتماو تاقبطلا ةّيالصو نّيَعلا قئاضم يف تاقافصلاو

 ًاراخب ريصتف اهيّمحتف ٌسمشلا هيلع تعلطو ضرألا تحت تعمتجا اذإ تابوطرلاو
 اهيلع تّيوق اذإ .غامدلاو نّدبلا يف عمتجت يتلا تابوطرلا كلذف ءقوف ىلإ ٌبذجنيو

 لصح ثكاقبطلا اهْئَنم اذإف ءؤوفنلل ُدَعصي ًاظيلَغ اهئرّيصو اهتلَلح ُةيزيرغلا ٌةرارححلا
 َداز اذإ امأ ءءاضعألا يقاب ,جالتخاو ءاخرتسالاو جلافلا ُجالع هجالعو .جالتخالا

 .اهجالع يف ٌديزي نيَعلا جالتخا

 رادو لفلفو نازيم ام «نيمهرد لفنرق مهرد ليبجنز ذخؤي : ليبجنز لحك ةفص

 قحسي «مهرد فصن دحاو لك نم يبرع غمصو ايتوت «نيقناد دحاو لك نم لفلف

 هلامعتسا بجي الو «جراخ نم نفجلا هب ُحطليو .هب لَحتكي ًافايشأ ذختي دقو «لّحنيو

 .غارفتسالا دعب الإ

 دقو «ِرْثَب نم نوكيو «فيفخ نيَعلا يف ىذق نم نوكي جالتحالا 272خيشلا لاق

 . جنشتو ٍددمتب ةذاحلا ضارمألا يف رُدنيو هل نيئيبملا دّدملا باحصأ ف .نوكي

 نهدب وضعلا حمو لّهَسُملا يقسأ الإو لاز نإف ء«تانّخسملاب ٌديمكتلا : هجالعو

 .عفنلا غلاب رَتْسَداَبْدُْجلاِب طْئسقلا ُنهدو .اهبسان امو يكطصملاو لبتّسلاو لّدرَكلا

 ءناجشل وح ,27ة)وقوُد دْنَواَرَر «بادسلا غمص دابْنَرُر : تادرفملا

 .136/2 نوناقلا رظنا (272)

 .دمتعملا نم هانححصف «اوقود» : لصألا يف (273)
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 ًادامض عفن رضح اهّيأ ريشْؤاج ّجَو رتْغَص «ةخيلس «ةّسابئسب هدسُب 279تْتكْنَجْن
 .ًاخوطل وأ

 .جاجدلاو 272©2دءادجلا عم نيرشعلاو عساتلا لصف نم هيّدغو

 : 227©ةرضحلاو ةتْمِكلاو مَّدلا توم

 معيمجو «تاقؤألا رئاس يف ُدجوي وهو «لاصّتالا قّرفت سنج نم ةؤدبم ضرملا اذهو
 .ًاميلس «يناثلاو «يدابلا هببس ىضعقمب هتمالسب ءًاضيأ نّدبلا قاب كراشيو «ٍنانسألا

 ءديدش فذق ٌبيقع وأ «نيقاملا يقرع ٍدصف ٌبيقع وأ ءٍداب ببس نع امإ : ببسلا
 ةعيبطلا عفدتف نّْيعلا يحاون يف ريبك لَّمُد جورخخ نع نوكي دقو «قدالولا ٌبيقع وأ

 .اهيف سبحت عيش اهنم

 .ةفورعم : ةمالعلا

 لدتّصلاب دم ًايماح ٌوِضعلا ناك نإو ملألا بناجلا نم لاقيقلا ٌدصف : جالعلا

 رجكلاك ةللخلا ءايشألا ©79لمعتسا «ىمحلا نكس ىتمو ءاهلكاش امو اخياملو
 هضعب ُكحي رمحألا فّرَحلا ٌدخؤي وأ ًاخوطُل لمعتسيو ءاملاب قحسي «لفلفلا يف دوجوملا

 وأ ءهل عفانلا ءاملاب ًاقوحسم لجفلا رزبو اخوطل لمعتسيو ءاملاب ٌكلَحِيو ,ضعب ىلع

 اقوحسم احلم ًاضيأ نطقلا ىلع عضويو «هيلع عضويو «رحلملاو ءاملاب لولبم نطق ذخؤي
 توبثملا ءاودلاو رفصألا خينزّرلاب هُحطل هُعفني اًممو .هلحي هنإف ءناّتك ةقرخ ف اراح

 نأ ٍنافْجألاو نْيَعلا نم َتِّيَملا مَّدلا ءىرُُي هنأ ليق اممو هل عفان نيذابارقألا يف همساب

 هنإف «نْيَعلا هب دمكيو راح عام يف سرميو ٍناَتك ةقرخ يف ًاقوحسم نيتنسفألا ذخؤوي

 .مدلا اهنم جرخي ةقرخلا تَريِصُع ولو هطقلي

 .275/1 ص انيس نبال نوناقلاو دمتعملا نم هانححصف «تشكجنب» لصألا يف (274)
 .«اذجلا» لصألا يف (275)

 . هي طءياقمعمانك ط[ووءعاتنمو طعصقغممصقه (276)

 .4لعتشا» لصألا يف (277)
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 رافص عم ©7ةازيزلا لّصَب «لججف جئذوف «شوُجْنَررم : هل ةعفانلا تادرفملا

 ةشيشحلا يهو ءاملا لفلف ءادامض هلك نْبّجلاو 2279 رافلا لصب وأ ءًادامض ضْيل

 وأ لسعلاب ©89ةًاطولخم «لدزكلا ءيّربلا نومكلا «حلملا ءرّبّصلا ءاريئافلا «ةيلفلفلا

 لصف نم هيذغو .ًادامض لمعتسا قفتا اهيأ لسعلا عم حِلَملا تيزلاب وأ باذملا جريسلاب

 .جيراردلاو جيرارفلاو نيرشعلاو عساتلا

 هبشي «راغص «همعطو هتوق يف راغلا لصب هبشي راغص لصب ؛«سؤيلب» وه : زيزلا لصب (278)

 .26 ص دمتعملاو 280/1 نوناقلا يف ك «ثاركلا قرو هقرو

 .«راغلا لصب» : لصألا يف (279)
 .«طولخم» لصألا يف (2280)
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 و

 ئيرج) يمالرج
 ىصسموز) ندا سكس)

 نيورامي رم وبهحمن كا 21 جول

 ربكألا قاملا ضارمأ 2 ٍِع

 ظ : ةلغلا

 هدوجو رثكأو ِددُعلا ةدايز ضارمأ نم دحاو عون يهو ريكألا قأملا محل ةدايز يه

 وهو ,282بئسَح قامآلاب صتخيو ءءاسنلا ةصاخو ,28!)جازملا نيبوطرمللو «ءاتش

 محللا راطقإ يف ٌُديزت ءربكألا قأملا ىلإ ٌبصنت ةظيلغ ©82)ةئيدر ٌلوضف : ببسلا

 .2997نيرخنملا بقث ىلع هيف يذلا 242[يددٌُعلا]
 ةردحنملا لوضفلا عنم ىتح مظع دق عضوملا يف يذلا محللا ىري ٠ ةمالعلا

 «فئألا ىلإ اهبابصنا نع داوّملا َنَمَحو ءمِحَتلُملا رثكأ كلم امّبرو ءعومّدلاو ٍصَمّرلاك

 .برَعلل اببس ريصي امبرو «نفعيف

 ءاودلاك مُحَّلل ةّلاَكألا ةيودألا لامعتسا مث «ةقاطلا بسح سأرلا ةيقنت : جالعلا
 اهْمّطقا الإو ءُيعيبطلا رادقملا ىلإ تداعو ٌتصقن نإف «نيذابارقألا يف اهمساب توبثملا

 (28اهينفت نأ كايإو ديلا لمع نم نيرشعلاو ثلاثلا حوللا يف ءاروطسم هارت ام ىلع

 ةرفظلا ج العب هجلاعف ديدحلا ج الع دعب ءيس اهنم يب نإف «ناليسلا كلذ نم ص رعيف

 .دئازلا محللاو

 .6جازملا يبوطرمللو» حصألا لعل (281)

 .(ةيحور» س يف (283)
 .ب نم ةدايز (284)

 .«رجحتملا بقن) س يف (285)

 .«اهينفت» لصألا يف (286)
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 «توررثأ جَتْخَسْوَر ءساحنلا لابوُت ءقّرحُم رسب ,ذفنقلا ٌدامر : ةعفانلا تادرفملا

 ٌدامر ءائيِشقرَم «ءلوسغم جّئسادرم «قرغ ير فص «ديدحلا أدص «لوسغم جنذاش

 «ضياحلا نامّرلا ءام ءاينومقس «يّرّبلا مّركلا رهز ءرحبلا ناسل ءرافلا ءرخ ءسآلا قرو

 .هبسحب اهنم عفن رّضَح اهيأ «راجنز «تيربك

 نع ناك ام ْنِإف : نالييسسلا امأو ءلصأتسي الو ةّداحلا ةّيودألاب حلاعُي خيشلا لاق

 ريّصلاو نارفعزلاو افيماملا نم ةذختملك فيفجتو ©8)ٌضْبَق اهيف يتلا ةيوذألاف عطَق ريغ

 عفن قوملا ىلع ٌرذ اذإ هّدحو ٌربصلاو «بارّشلاب جنبلاو رجصلاب ةيودألاو بارشلاو

 .ةضبقم ةّوق هَل ام هيف خبط اذإ ًاصوصخو عفان هئسفن ٌبارشلاو

 .جيرارفلا عم نيثالثو يناثلا لصف نم : ءاذغلاو

 : كاليسلا

 (2880تابوطرلا نم اهيلإ بصني ام عنمي ال ىتح ربكألا قأملا يف يتلا ةمحللا ناصقن

 اميلس «ربكألا قأملاب «رثكأ ٍنابشلاو «عيبرلا يفو «عبرألا لوصفلا يف ُدَجوي «يلآ وهو
 ٍِطْقل وأ «ةرفظلا طشك دنع قاملا 2892ةمحل ىلع جلاعملا طارفإ امإ : ببسلا

 دنع رَهظي دقو «ةّداحلا ةيودألا لامعتسا طارفإ وأ «ةدئاز تناك اذإ اهعطق وأ ءلّبّسلا

 ةصقان ةقلخي نوكت دقو ءاهْصِقْنُت ةرثب اهيف يِرَدَجلا جورخ

 يعيبطلا رادقملا نع تّصَقن دق ربكألا قاملا يف يتلا ةيعيبطلا ةمحللا ىرث : ةمالعلا

 .برغلا ىلإ 299)اهّرمأ لآ امبرو «نالّيّسلا نم نّْيَعلا ىلإ ةّبصنملا لوضفلا َعَنَت ال ىتح

 .«ضيف» لصألا يف (287)
 ناصقن» 134 ص نيعلا يف تالاقم رشعلا يف نينتح ركذ ام هنم حضوأو ءاضماغ رمألا ودبي (288)

 :«نيعلا نم ليست نأ نم ةبوطرلا عنمت ال اهنأ ىتح  ربكألا قأملا يف يتلا يأ  ةمحللا
 .«رخنملا ىلإ يذلا بقثلا ىلإ اهدرت نأ ردقت لو ظ

 .قأملا ةمحل عطق يف : ديري (289)

 .«اهرمأل» س يف (290)

 ا
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 نإو «كلذ يف عمطت الو ءاهل عرب الف ةّيلكب ُتِينف دق وأ ةقلخ تناك نإ : ُجالعلا

 امو مرصحلا دوربك ؛محلل ةتبتملاو ةصاّصملاو ةّضياقلا ةيودألاب اهُجلاعتف تّصَقن تناك

 .اضيأ رورذلاو «عفنلا بيجع باتكلا نيذابارقأ يف كلذل توبثملا فايشألاو «هبسان

 ,©291)نيقناد نارفعز «مهرد ائيمام ذخؤي : ةمحّللا ٍناصقن نم عفان ءاود ةفص

 «نيقناد نزو رّدْنكلا قاقد «قئاد قّرحم ينامي بش ,292هرد فصن يرطوقسأ ٌربص
 .عفان «لمعتسيو بارشب ةدحاو هنم فاذيو «فايشأ هنم لّمعتسُي بارشب ْنَجعي

 «ففجما لّصَبلا ءام «ءاملاب ةفاذم قيقّدلا نويروطنقلا ةراصع : هل ةعفانلا تادرفملا

 نبل ىلإ فاضي مدلا هبشي ةكح سيلاعنا رجح] ءردتكلا ناخد ءتْفَّرلا ناخد

 ءِناّمك ةقرخ يف قرع ةيحلا خلس «ةافحلّسلا ةرارم ءاثيمام ربص «نارفعز «293)[تْنبلا
 .هبسحب لمعتسي رّضح اهُيأ ءولْول

 .جاجدلاو محللا عم نيثالثلاو نماثلا لصف نم : ءاذغلا

 : رجفنم ريغلا بَرَعلا

 (2942فنألاو ربكألا قأملا نيب ام جرخي ,ةصّمحلا نع ربكي ال ٌريغص يجاَرُم مرو

 نايبصلاو مياشملا يفو «ءاتشو اعيبر هدوجو رثكأو ءبكرم ٌضرم وهو

 .فثألا مظع ىلع ًارطحت ناك لمْمَأ نإو ءفّوخم ريغ «ربكألا قاملاب صم ءنيبوطزملاو
 برَعلا ُببسو هّيبس نوكي دقو ,©9ةاهطّعضت ناكملا ىلإ ٌبصنت ةّدام : ببسلا

 .ّتملع اك اهئاصقن وأ قاملا ةمحل ةدايز رئاغلا

 .«ءاهقفلا ةغل مجعمو انباتك يف هانتبثأ يذلا انريدقت يف غ .ر 496 هنزو قئادلا (291)

 ءيلغبلا مهردلا ريغو «:ةضف مهردلا ريغ وهو 3,171 هنزو ءايشألا نزوي صاخلا مهردلا (292)

 .«ريداقم» ةدام «ءاهقفلا َةغل مجعم» انباتك ىلإ كلذ ةفرعمل عجراو

 .اذك (293)

 . 10390 095غ مط ءعوو وأ ][نوعجبم 2 وانتم عمدلا سيك أ رخآ فصي فلؤملا نأ ودبي (294)

 .(هطعصبو س يف (295)
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 ءندبلا نولب ربكألا قأملاو فنألا ةبصق نيب رهظي ةصّمحلا ردقب مرو : ةمالعلا

 .اه ةرمح ىلإ ليمي دقو

 (296) 0 لا وهو اطسوو «يكلا ومو ايوق : هجوأ هب الث ىلع مسقني : جالعلا

 ىلع دامْصلاَو «عيمجلا يف ٌّبجاو ءاذْعلا ٌحالصإو ةيقنتلاو ٌدٌصفلاَو «ءاودلا وهو ءًأفيعضو

 قرخملا فّدّصلاو «ربصلاو رُملاو «نارفعزلاو ءاثيماملا نم ٍذختملاك هجيضْنُي امب حارجلا

 قيقدو ىهئربي وأ هرجفي هيلع عضويو ٌعّضمُي هنأ ارشاملا صاوخ نمو «ةدرفمو ةعومجم

 تالوطنلا عم نيذابارقألا يف همساب (297[توبثلا] ءاودلا هعفني امو هب دَّمضيو

 عبارلا حوللا يف اتوبثم هارت ام ىلع هيوكا وأ هئسحنا الإو َبَجنَأ نإف هل تادامضلاو

 هرمأتو ءةَرَغَرْعلاو .جرايأ بحب ةيقنتلا دعب الإ كلذ لعفت الو ديلا لمع نم نيرشعو

 رئاغلا نم لهسأ ,جراخ ىلإ لئاملاو رجفنم ريغلا ٌجالع نأ ملعاو «يرلا ُبِلْجَي ام غئضم

 قأملا ىلإ جارخلا نم عطقاف َنَمْزأ ىتمف ءاروصان ٌراصو (298:انمْزُم راص دق نكي ىل اذإ
 0 م. نا 1 م . . ٠ لمع

 مه رم حرجلا لمداو «مظعلا كحو «ققاملا ةمحل ىلع رذحاو هلك محللا نم َدَسف ام

 .ركذيسو يلا الإ هل سيلف نُمزأ ىتمو «ةجاحلا بسك و «ج اديفسإ

 ,راغلا ناذاآ ) المنحل ا مححش 0300) رز زوج (299) سود : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 هللا ءاش نإ ,رجفْنُملا ٌريغو رجمنملا عفني ةصاخ رافلا ناذآ وأ ءادامض هعفن رضح اهيأ

 .ىلاعت

 .محللاو جاجدلا عم نيثالثلاو يناثلا لصف نم : ءاذغلا

 .شخبلا ب يف (296)

 .س نه تطقس (297)

 .«اضرم» س يف (298)

 رسودلا 293/1 نوناقلا يف انيس نبا لاق ؛هانركذ ام باوصلا لعلو ؛سود» لصألا يف (299)

 .ليلق دعب يتأيسو .برُعلا نم عقني

 .هانتبثأ ام باوصلاو «ير» س يف (300)
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 : رجفنملا ب رْغلا 0

 هنم لاس ناكملا ريصُع اذإ لب هتبلا مرو هل رهظي ال ءربكألا قأما يف ٌروغ وه

 هتمالس يف ٌرمألاو ناّبشلا يفو «ءاتش هدوجو رثكأو ءبكرم ٌضرم وهو 2392مْي
 .همدقت يذلاك

 .لوطلا عم ربكألا قأملا يف نفعي ٌطلخ : ببسلا

 امبرو «ٌقيقر وأ ظيلغ ٌّميق نينفجلا نيب نم ٌجرخ ربكألا قأللا ٌترصع اذإ : ةمالعلا

 .نيعلل دهاعتلا ةريثك تالزنلاو دّمرلا نوكي رجفنملا ريغو رجفنملا يفو ةَتِيْنم هتحئار ناك

 وأ «هئربيف خنزلا زوجلاب ىشخيو ًاديج ًارصع رصعُي ٌحيِقلا هنم لاس اذإ : جالعلا

 سلا قروو ٌرُملاب ىشُحُي وأ ءءاوس ءازجأ قيُدو درو نهدو رسولا قيقدب ىشحي

 هنإف «لظْنَحلا محشب ىشحيو ءهب ىشحيو ةليتف هب فسيو ٌراجنز ذحْؤُي وأ «سبايلا
 ٍدامر عم قحسيو يناتسُبلا بادّسسلا قرو ذخؤيو ءرجفنم ٌريغو ©93زرجفنم هئربي
 دوعي الو هفلأي مث ًالوأ غّدلي ءاودلا اذه نأ ركذ دقو «هئرْثُي هنإف هب ىشحيو نابدنسلا

 وهو يزارلا فايشأ هل تيأر ام عفنأو «قتبلا ٌرْثَأ هل ْنيبَي ال ءاودلا اذهو ءغدلي

 الإو بجينأ نإف هب ريبدتلا ةعنص فيكو نيذابارقألا اذه يف همساب (3040توبعم

 سماخلا حوللا يف ًاتوبثم هارتو ءطسوألا وهو ءسْمّنلاو ءىوقألا وهو كلا لمعتسا

 .نيذابارقألا نم هّصْخي امب ةّيقنتلا دعب الإ لمعلا ىلع مِقُي الو «ديلاب لمعلا نم نيرشعلاو

 بابصنا نم نيعلا يف (3057ثدحت ةلعلا هذه «ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 كلذ نوكي «لفسألا نفَحجلا تحت رقتستف «نيعلا ىلإ سأرلا نم ةيفيكلا ةئيدر لوضف

 لفسألا نفّجبلا ىلع يذلا ءاشغلا ٌحيقو ٌروغ امبرو ءدمر ريغ نم وأ ٍدَمَر َبيقع امإ

 .ب نم صقنلا ءدب (301)
 .1ةءزبتمةل 0و4 نمزملا عمدلا سيك انه فصي هنأو دبال (302)

 .«ةرجفنم» لصألا يف (303)

 .«اتوبثم» لصألا يف (304)

 .118 ص نوثالثلاو عباسلا بابلا «رهظت» س يف (305)
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 ىلإ هّيابصنا لاط اذإو «فثألا ةحفص عم ربكألا يتأملا نم ةدملا ليستف ؛لخاد نم

 .نيعلا نم هجورخو كانه

 كصفو ءلْضَملا ٌغارفتسا : هجالعو 96©2[هغرفي هيلع زمغلاو بصعلاب ٌرضا]
 مث «سأرلا ىلإ ةرّكبملاو ةمْخْتُملا ةظيلغلا ةمعطألا ٌبانتجاو ىاذغلا فيطلتو ءنّيلافيقلا

 رانأج ءمهرد نب نيوحألا مد (©97)نيّمَهرد جاديفسإ ذخؤي ءرورذلا اذه نيعلا يف ٌرْذُي

 ًاكمتم ًاحتف لفسألا نفَجلا حتفيو «لّحنيو قحسُي ءفصنو مهرد تورَرنَأ مهرد
 عضوي نأ : وه ينكلا اذه ةفصو ءهوكأ الإو حجنا نإف ءرورذلا نم ٌعِضوملا ًالمُيو

 هيف ٌبصيو ءروُصانلا نم بّرَعلا عيضوم ىلع هلفسأ ُنكميف 0090(لفسألا دّدَحُم) ٌعمف
 دق هنأ ملعي ام رادقم ريصيو (©2090[ةلولبم ةقرخ نيعلا ىلع لعجتو] باذُملا كنآلا نم

 .روصانلا عض وم يكلا ىدعتي الو عمقلا يحني 3 ىوكي

 راص رَجفنا اذإف ءرجفني الو سمللاب ٌكرحتي بلص جارت وه ©210خيشلا لاق

 «عضوملا يف جرخت ةرْثَي وأ ,جاّرخ َبيقع هرثكأو «يِسْنَألا قوملا يف رمألا رثكأ يف ًاروصان
 هنطاب يدّؤي ءأمئاد ٌكلرحتم ءرهوجلا ٌنيقر وضُعلا كلذ نأل ,هماعتلا رْسَع رَجَفنا اذإف

 ةلقُملا بناج نمو ءِفنألا ٌمظع بناج نم اهّدَحي ,©11!ةبؤَجلاك ءيش هرهاظ ىلإ

 ثبخ ُغلبي دقو ءأعيمج نيبناجلا وأ «ةرّسّيو ّةني . جراخ ىلإ وأ لخاد ىلإ رّجفنا امّيرو

 جرخت ةَّدم َنيعلا ًالميو «نفَبلا قيراضغ ديسفُيو ؛هدوسيو هّدسفيف مظَعلا ىلإ هديدص

 هماقم موقي ام وأ يكلاب : هنم ُنمزملا هجالعو ُثيدحلا هفخأو ءنمزم ٌمرو وهو ءِزمَعلاِب

 دقو ءزمغلاب كرحتي بلص هنا (هغرفي) هلوقب ديري هلعلو «عضوملا فرعي زمغلاو» س يف (306)

 .(عضوملا حرقت زمغلاو رصعلاب) ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تدرو
 .باتكلا يف ريثك اذه لثمو «نامهرد باوصلا لعل (307)

 .«لفسلا ددحم» ب يف (308)

 نيعلا يقتل «يكلاب ءدبلا لبق نيعلا ىلع عضوت ةلولبملا ةقرخلا هذهو : لوقأ ءس نم تطقس (309)
 .روهصملا كنالا ةرارح

 .هتداعع فلؤملا هرصتخا دقو ءاهدعب امو 123/2 نوناقلا يف صنلا رظنا (310)

 .ةرفحلا : يه ةيوجلاو «ةتوحلاك» س يف (311)
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 ءنْيَعلا ٌرصعت نأ](012) لمغتسا ام ٌدوجأو ءنْيَعلا ىلع زارتحالا دعب كيدرب كيدلا لثم

 «ةبصعم مايأ ةثالث َكِرُث ءيش هنم جرحي مل نإف (3!2)هيف رطقي ٍضباق بارشب لسغُيو

 .«ةيودألا يف سّمغيو «ٌةنطق هيلع فلي ليي 014هروغ ربسيو بارشب لّسغيو رّصعي مث

 فصن ٌنوكسلا ٌمّرليو ٍةَباصعب ٌدشيو ءارورذ وأ ًالاّيس ءاودلا ناك ءاوس «هيف لعِجُيو
 ءرداشنو «سلكو «عيراردو «جازو «رمحأ خينرز : هل ةبّرَجُملا تافايشألا نمو ءةعاس

 يذلا فايشألاو .ًاسباي لمعتسيو سّيتو يبص لوبب ًاقحس عمجُ ءاوس ءازجأ ؛ٌبشو

 عم ةصاخو هيف روك ذملا ريبدتلا ىلع هل عفان هسفن ىلإ ايركز نب دمحم يزارلا هبسن

 هنِطاب يف دّجوي يذلا وهو «3159بّصَقلا ءيقرغ ًاصوصخ هُعفني اممو .ضباق بارش

 برَعلا مزليو لّسَعلا يف ©19سّمغيو ام ظلغ هل يذلا هلصضأ نم ٌبيرقلا ةصاخو

 ردي مث جدفسإلاب (””7/لسعلا ءامب وأ لولحملا بارشلاب ٌعضوملا لسغي مث 42317)[هيقنيف]
 فاقك امبرو ,نُّكسيو ففي رخآ ءاود الب هدحو ًاسباي 2! ١بضقلا ءقرغ نم هيف

 ىقبي ,شجاف ِرْثُأ ريغ نم هئربيف هيلع لعجي نامّرلا ءامب بادّسلا قرو هيف بيجعلا نمو

 (319!غ وضمملا] شاملا نأ دونُهلا تمعزو ءهعذلب يلابي ال نأ بجيو ؛هيف ةيصوصخب هل

 .هيف أوشحو ًادامض هئريي

 سويرُداك «راغلا رجش وهو ©0209تسمهَد ءراغص لصب وهو سويلت : تادرفملا

 جنيبكس «ةصاخ رجفنملا برغلل بلعتلا بنع ؛«يربلا سخلا نبل «تيزلا عم خوبطم

 .ب نم طقسلا ةياذب (312)

 .124/2 توناقلا نم هانححصف «هيف رطقي ناخو ليصألا يف (313)
 .نوناقلا نم هانححصف «هدوع رتسي» لصألا يف (314)

 .نوناقلا نم هانححصف «بصقلا يقرع» لصألا يف (315)
 .نوناقلا نم هانححصف «سمغي ام نع هل» لصألا يف (316)
 .ىنعملا مهقتسيل نوناقلا نم اهاندزف لصألا نم تطقس (317)
 ىلع اهانمقأف «لسعلا ءامب وأ لسغو لولحملا بارشلاب عضوملا لسغي مث» لصألا يف ةرابعلا (318)

 .هدنع نم ةححصم يه لب «نوناقلا نم سيل ؛لولحملا بارشلاب9 فلُؤملا لوقو نوناقلا يف ام

 .نوناقلا نم هانكر دتساف لصألا نم تطقس (319)

 .دمتعملاو نوناقلا نم هانححصف «تشمدو لصألا يف (320)
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 ع و سالو 8 7 2 ربك 5 -

 نا ىلإ قرحلا داعي لخلا ِق ىفطم فرم أيتوت «جنوباب «دوسأ قبرخ «لخلاب اقوحسم

 تبنيو قأملا نم ريصاونلا يقتني حلم ريسي عم غوضمن ىرابخلا «قروربل قيد «سسلكتي

 .اهيف محللا

 .همدقت يذلاك : ءاذغلا
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 يلق يو نجح

 ىصسم وز نيدا» سكش)
 هين يلا ياما م10 مدعم ت21 مجروح روح

 م

 محتلملل ةثداحلا ضارمالا

 : دمرلا

 ضارمألا سانجأ ةثالث نم بكرم وهو : عاونأ ةثالث وه

 اذإ نيجعلا نع نولوقي نايرسلا ةغل نم ةقتشم ,خافتنالا : ةظفللا هذه ىنعمو
 مسف هنمف ؛محتلملاب صتقخن ءماسقأ ةدع ىلإ مسهنيو العو خفتنا يأ (اديهارإل رمتخا

 ,غامّدلا كراشيو (32!)ًابكر م نوكي دقو «يحير يوادؤوسو «يمغلبو يوارفصو يومد
 ةّيداب بابسأ نع ثدحي دقو جْلّتلا ىلإ رظنلا طرق نع ثدحي دقو ؛يدعم نوكي دقو
 رح رش ىلإ ذوعي مث ,يومدلا رمأب ال وأ ءىدتبيف لارشاملا عون نم سنج هلم نوكي دقو

 .هماسقأ يفاب

 نايبصلاو نابشلا يفو ءًاعيبر هدوجو رثكأو ,مجتلملل ضرعي مرو وه : يوملاف
 .نيعلا .حورقو نافجألا ٍبَرَج ىلإ ىدأ لفغأ نإو .فوخم ريغ

 هئجوي دق ءنْيَعلا ةهج ىلإ هبابصنا عم غامّدلا يحاون ىلع مدلا ةبلغ : ببسلا
 ةحبراخلا بابسألا ٌضعب وأ مّدلا دلوت يتلا لكاملاو بارشلاو محللا يف (322) لَمَتل
 .امهيسان امو ديدشلا بّضٌعلاو ,ديدشلا رح رفلاك ةيناسفنلا ثادحألا دح اك

 عم هجولاو نيغدصلا ٍقورعو ءاهقورع رورذو ءاهمروو «نيعلا ةرمح : ةمالعلا
 ةدش عم «مونلا دنع ٌقاصتلالاو ءصمرلا ةرتكو ؛عومدلا ُهلَقو ءنيغدصلا نابرض
 ظ .ةرمحلا
 6-0 5-7-707077ب59ببلل

 .«بكرم» لصألا يف (321)
 .(ءالتمالاو ديري *غ322)
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 خوبطمب ةعيبطلا نييلتو «رفزلا عنمو ,ملالا بناجلا يف لافيقلا نم ٌدصفلا : جالعلا

 .هل عفان موي لوأ يف 23©2)قيلّسابلا ٌدصفو «يدنه رمتاو جليلهالا

 لطنت لب «مايأ ةثالث دعب الإ ءاود اهيف عضوي ال نأ دامرألا جالع بحتسم نمو

 هل ركذي امو ءدرولا فايشأك ةهّبَجلاو نيئفجلا ىلع ءادتبالا يف تاعدارلا نم رثكيو

 ضرملا فقو اذإ هلقنا مث ءءاسنلا نبلب ًافاذم ضيبألا فايشألا نم رطقي مث «نيذابارقألا يف

 .نيللا رمحألا فايشأ مث ؛ينورزنألا فايشألاو اياكلّملاو رفصألا رورذلاب طاطخمنالاب أدبو

 ءًاروطق وأ ًادامض لّمَلا ناسل ءام ,ًالوطن ءاّنحلا قرو ءًادامض ءابدنحلا تادرفملا

 .عفان ادامض رضح اهيأ ءيوشم لجرفس لفوف ءاضيأ يربلاو ءادامض يناتسبلا ّسخلا

 اسخن دشاو .يومدلا مرو نم لقا محتلملا ضعب مرو وهو 8 يوارفصلا دمرلا

 «فوخم ريغ «بابشلا نم نيرورحماو نايبصلا ينو ءافيص هدوجو رثكأو ©24اعجوو

 .رطخ روثب ينرقلل لصح لمها نإو

 ةدّلوملا ةيذغألا طرف اهجيهُي دق َنّْيَعلا ةيحان ىلإ اهبابصناو ءارفصلا ٌةيلغ : ببسلا

 .كلذ بسان امو ؛ءسمشلا ٌرح وأ ءاهل

 مدع عم «ةقيقر ةرارملا ةديدش ةريزغ ةعمدو ٌسخنلاو «لّوألا نم ٌدشأ ملأ : ةمالعلا

 .لقأ نيعلا ةرمحو ءرغكأ هيف ٌباهتلاو ٌشطعو ؛ءنْيعلا ٍقاصتلا

 ءءاذغلا ُحالصإو ,©32ئةهرّْزلا ٌعنمو «ملألا بناجلا نم لافيقلا ٌدصف : جالعلا

 ةوقلاو نسلا بسحب كلذ نكيلو 2226© ربنش رايخلاو جليلهإلا خوبطمب ةعيبطلا نييلتو

 .نيسأرلا تاذ ةلضعلا ةيسنأ ىلع دضعلا يف دتمي ضايإلا يف ديرو : قيلسابلا (323)

 .(عجوو سخن » لصألا يف (324)

 ناكو ءرجشلا هب معدي ام : ةغللا يف رفزلاو ءبلح لهأ ةّيماع نم وهو مَسِّدلا : رفّزلا (325)

 . ملعأ هللاو - رجشلل ءايشآلا معدل ؛ةرارحلاب مسجلل همعدب مسدلا اوهبش بلح لهأ

 ةسمخ ىقنم رفصأ جليلهإ : رينشرايخ خوبطم ةفص 36 ص ةريخذلا يف ةرق نب تباث ركذ (326)
 هيف سرميو لطر يثلث ةئام نم ذخؤيو خبطي ءهلثم همجع نم ىقنم بيبز ءامهرد رشع
 .برشيو ىفصي مث مهارد ةرشع سولفلا نم
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 00 8 ل8 2 سمس 2# ١ 1 ءاامحا

 يغبنُي الو (27©2بيبّرلاو نامرلاو ركسلا بصق صم نم ضرملا اذه يف ضيرملا عنماو
 مون يف هل لتحاو ءرابنلا مون هعنمأو هدودشم ءابق الو ءرورزم بوث هيلع نوكي نأ

 هافق ىلع ٌدنتسم هنأك ةيلاع هدام نكتلو ءهملأ نيكست بجوي امم كلذ نإف «ليللا
 «سنجلا اذه نم ادوجوم هتقو يف نوكي امو «نييرطلا ءجسفنبلاو ؛رفوئيللا مشب ةرمأو

 نم ةداملا بذج ف عفان نفاصلا صفو دوجأ كلذف تاعفد ف مدلا جارخإ لعجاو

 لعجاو «هبسان امو ررككملا دْرَولا بارشب نكيلف ٍناث لّهسم ىلإ ٌتجتحا نإو «ندبلا يلاعأ
 نيعلا يف رطقي مث «نيذابارقألا يف همساب ًاتوبثم هارت ام هاولحو هلقنو هتهكافو هّحيبط

 فايشأو «لدنّصلا فايشأ هلبق اميفو هيف لمعتساو ©32ة)موسرم فايشأ ءادتبالا يف

 ضيبألا فايشألا ىلإ هلقنتو ءاهمساب تاخوطللاو تادامضلا نم هدجت امو «درولا
 ىلإو اياكلملاو رّمصألا رورّذلا ىلإ هلقنت مث ءاديدش ملألا ناك نإ ينويفألاو ءجّداسلا
 .ىرت ام بسحب جيردت ىلع نّيللا رمحألا فايشألا

 امإ ءايشأ ةعبس دحأ نم ندبلا يف عاجوألا ثدحتو : ةعباسلا ةلاقملا يف نينح لاق

 .عاذل ٌسوميك وأ ٌبلص وأ ميظع ْمَرَو امإو «ذفنم اهل سيل سير امإو «ريثك سوميك

 سوميك نم ناك نإف .طرفم ٍدرب نم امإو «ةّطرفُم ٍةرارح نم امإو ءطرفم سني امإو
 007 1 ١ 3 700 1 7 ' هانا "هين

 تعفدتا هئم يذلا وضعلا .غارفإبو هلك ندبلا غارفإب كلذ متيو ,هغارفإ هجالعف ريثك

 ٌداضملا عضوملا ىلإ هنم ةداملا ثحتو هجازم حالصإو عضوي يذلا عضوملا ىلإ ةلمضفلا

 جاتحتو ءوضُعلا يف تّدكر دق ةلعلا نأ ىلع لدي كلذو عَجّولا نم ٌءيش ىقبت نإف ءهل
 3 ع

 نإو ةيودالا ماوق ملع ُِق عوضوم لا لوُذَجلا 2 اهركذ مدقت دقو ةللحملا ةيودالا ىلإ

 .ديمكتلاو ليطنتلاو بارشلاو ماعطلا نم فلطلي امب : ةظيلغلا داوملا نم عجولا ناك

 : تاّيفيكلا دحأ طارفإ نع ناك نإو .مّرَولا ءاربإ : هججالعف مرو نع ناك نإو

 .اهتيفيكو اهتيمك يف ةداملا كلت بساني امب غارفتسالا مث هل ٌداضملابف

 ةرفسك ءجسفنبلا عم خوبطملا كلملا ليلكإ «يناتسبلا رافلا ناذا : ةعفانلا تادرفملا

 .مسجلا يف ةرارحلا ديلوت يف ديزي هنأل (327)
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 .ادامض رضح اهيأ ,عْرَملا ةدارج «ءارضخ

 .نيثالثلا لصف يف هدجت امم : ءاذغلاو

 رثكأو «نيروكذملا نيَمَرَولا نم مظعأ مجتلملل ضرعي مرو وه : يمغلبلا دمرلا
 لفغأ نإ :©292ملس ءمهريغو ناوسنلا نم نيبوطرملاو خياشملا يفو ًءاتش هدوجو
 7 ريا

 .نيعلا بطري

 درب ةدش هبجوي دقو .مغلبلل ةّدلوملا ةّدرابلا ةمعطألاو نابلألا ف طارفإلا ببسلا

 .كلذل رجارملا دادعتسا عم ةدرابلا تاالرنلاو ,ءاوهلا

 نم نّْيَعلا ٍةَرْمَح ةلقو لَقُب عم ءاهّداوس يطغُي ىتح هيف نّيَعلا ضايب ولعي : ةمالعلا

 دصفلا عنم جالعلا (31قاصتلالا ةلق عم 23390(رثكيل) لسكلاو مونلاو ءِنالّيَس ريغ

 لامعتساو ©320جرايأ بحب جضنلا دعب لاهسالاو «ةّداملا ٌجاضنإو «ءاذغلا ٌحالصإو
 ع ِ هال

 بسك تانيلملاو حالمألاو دئاصعلاو زبخلا نم هطعاو «تايقنملاو تانشراوجلاو نيجاعملا

 «ضيبلا ضايبب ًافاذُم نيللا يبهذلا وهو «يمكاحلا فايشألا نّيعلا يف رطقي مث ,هتجاح

 هلامعتسا نوكي نأ بجيو هموي يف رولا للح ابر «كلذ يف ًابيجع ًالعف هل تيأر يننإف

 .اهُماوق ظّلغ اهُعفن رهظ اذإف ءقيقر ًالوأ فادُت نأ تافايشألا يقاب لامعتساو

 نع ًاضوع تافايشألاو تاروطقلاب نيَعلا ضارمأ ةاوادم يف ينتعت كنأ يف دهتجاو

 ةّسامم نم عفنأ ناك ًاروطق نيعلا يف ٌعضوي ًاعنام ءاودلا ناك املكو «ةّسبايلا لاحكألا

 فايشألاك لّلحْملا فايشألا ىلإ هلقنا ضرملا فقو اذإف «ةرورضلا دنع الإ نّْيملل ليمل

 .اميلس : لصألا يف (329)
 نابلقنيو نانفجلا مرحي» ةسداسلا ةلاقملا يف نينح لاق يلإ دتن مل طقس هيفو ءلصألا يف اذك (330)

 .ءاهداوس نم عفرأ نيعلا ضايب نوكيو ءامهكيرحت رسعيو جراخ ىلإ
 .مونلا دنع قاصتلالا هتامالع نم هنأ 274 ص نونفلا عماجو نويعلا رون يف ركذ (331)

 لاهسإ هباصأف دمر هب ناك نم : طارقبأ لاق 162 ص ةمكحلا سودرف يف يبطرقلا لاق (332)
 : لوقن «نيعلا نم تردحنا دق ةكيدرلا ةداملا نأ ىلع لدي كلذ نأ : هانعمو «ءربلا ىلع لد

 .مويلا كلذ رقي ال ملعلاو
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 «ٍقولَح فايشأب ُنيعلا ٌحّطلتو ءريبكلا رفصألاو ءاياكلملاو ايميلقإلاو ءيتورزنألا
 عم «باتكلا اذه نيذابرقأ يف هل ًاتوبثم هارت امب اهليطنتو اهديمضتو «يحافُت فايشأو

 َشوجنزرملاو هسجرنلا همومشم لعجاو خلاخللاو لاقنألاو ءاولحلا نم هل ركذي ام
 ّداحلا ىلإ مث نّيل رمحأ فايشأ ىلإ نّْيَعلا لقنا مث ءاهبسان امو هبرطلا جلنلاو َنيمسايلاو

 .عردتلاب مرصحلا دورب ىلإ مث

 ريسيو «لسعلا عم يلقابلا نبجلا «ضيبلا رافص «جتوباب «نيتتسفا : كلذل تادرفملا

 ,0330[نيثالثو يناث لصف نم هدجت ام : ءاذغلا .ًادامض عفن رّضَح اهبأ ءلحت

 رثكأو ٌردق هيف مّرَولل رهظي ال ,مجتاملل ضرعت ةريسي ةرمح : يوادؤسلا ٌُدمرلا

 ءهؤرب رّسَع امبرو ءَناَمْرِإ ىلإ ىّذأ لمهأ نإو ءملس لوهكلا نس يفو ءًافيرخ هدوجو
 .سبيلا نع ضراعلا دمرلا ىمسيو

 رّقبلا محل لامعتسا ©034طرف] نع هجازم سيو ءَنَدَبلا فافج : ببسلا

 امو ةباكلاو ٍنزحلا طرف ©359[هّبَجوُأ] امبرو «ءادوسلا ُدْلوي امم امهبسان امو سدعلاو
 .سنجلا اذه نم ناك

 ةلقو ٍنامزإو فافجو ٍةدومك عم يملا لَقث نم لقأ سأرلا يف لَم : ةمالعلا
 ةشحولاك ءادوسلا ةّيلغل ةعباتلا ضارعألا عم ءرهسلا ةرثكو ,عومدلاو «نّْيَعلا قاصتلا

 .لياق هجولا ُكلاَكَحو ءبلُص ٌريسي اهصمرو ءاهريغو

 خوبطمب لاهسإلاو ءجازملا ليدعتو «ءاذغلا ٌحالصإو «مّدلا جارخإ عنم : جالعلا

 دعبو «كلذ ىلإ ةرورضلا تعد نإ ةَنّيلملا تافوفسلا ضعبو نْيُجلا ءامب مث ,نوميتقالا

 مزاليو «هريغو مرصحلا' ٍدوربك عومدلل َةّبلْجُملا ©3©ةّضاضُملا لاحكألا لامعتسا

 .ب نم طقسلا ةياهن (333)

 .س نم تطقس (334)

 .س نم تطقمس (335)

 يه لب ؛كلذك اهنظأ امو 42/2 يواحلا شماه يف ك  ةصلاخلا ملا مضب : ةضاضملا (336)
 .نيعلا نم جورخلا ةعيرتسسلا ةملؤملا
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 نيجاعملاو تاحّرفملا عم هيطعُتو ؛كلذل عفان نّيللا رمحألا فايشألاو «ءاملا بذعلا ٌماَمحلا
 .ءادوسلاب (337)نيصتخما

 يف ُدْعَب داوملاو تافايشألاو لاحكألاب جالعلا دامرألا رئاس يف لمعتست نأ كايإو

 ملعا تفقوت ىتمف «ناليسلاو عومدلا ةرثك كلذ «332)ةمالعو «نيعلا ىلإ بابصنالا

 .اهبابصنا لق دق ةداملا نأ

 ةداملا تناك ةريثك (339)ةنيخن ٌعوطقلاو ٌصَمَّرلا ناك ىتم هنأ هّملعت نأ بجي اممو

 بع اهيف عوطقلاو صَمّرْلا ناك اذإ دامرألا تناك ام ّرشأو ء«ءاضقنالا ةعيرس ةّبيضن

 .جيضن ريغ ًاريغص
 ةظيلُعلا عومدلاك اهنم ليسي امم نْيَعلا ضارمأ ٍداوم جْنْصُت ىلع ةلالدلا نأ ملعاو

 قزعلا لثم ندَبلا نم زّريي امب ةلالدلاك ءهعطق ربكو صّمملاو ةّيتحّتلا .عوطقلاو «ماوقلا
 .هيدعو جحْضْنلا ىلع اهب ُلدَتسي يذلا لوبلاو عيخنتلاو فّذقلاو

 ىّمُح هعم ضرعي ام هنمو «عباسلا رودلا يف يضقنيو ْاَبَغ ٌُبوني ام ٍدامرألا نمو

 ُمامحلاو «ةميظع ٍةفاب رّذنأ ىّمَحلا دوجو عم ُدَمرلا ماد نإف ءاعيرس هليزتو هجبضنتف
 .ًاعيمج دامرألا رخاوأ يف ةعفان

 ديلا نمل ىلع 0490ىولسلا نيع تقلع اذإ رهز نبا صاوخ نم تادرفمل
 .ىرسيلل ىرسُيلاو «ىنميلل ىنمُيلا ءابعأربأ

 .نيثالثو يداحلا لصملا يف : ءاذغلاو

 هدوجو رثكأو «لقتنم مّلأو ةّعْند اهعبتي مجتلملل ضرعت ةرمح : يحيرلا دمرلا

 .ملس «لوهكلا يفو ءافيرخ

 .«ةصتخملا» باوصلا لعل (337)

 .(هجالعو» س يف (338)

 .«هبسحب) س يف (339)

 .فورعملا نامسلا رئاط وه : ىولسلا (340)
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 مجَتلَملا ىلإ ليمت ٍةرخَبُم ةّيجير ةيذغأ نع غامّدلا ىلإ يقترت ةظيلغ 8 ةرخأ : ببسلا
 .دّدمت اهلع ثدحيف ءهيف سبتحتو

 لقتئم سنجلا اذه يف مّلألاو ءِنالّيَس الو ٍلَقْب الب طقف دّدمت هعم نوكي : ةمالعلا

 .عضوم ىلإ عضوم نم هججولاو سأرلا يحاونو نّْيَعلا يف

 ةرم ملألا عم ناك نإو «ةعيبطلا نييلتو ءءاذغلا ٌحالصإو ءريبدتلا فيطلت : جالعلا

 ثدحي ديدشلا ّمجولا نأ ملعت نأ بجيو «ملألا بناجلا نم ٌبجاو دْصَملاف ٌةرارحو

 ,هتّدحل اهلكأ امبرو «نيعلا تاقبط ىلإ ٌبصني] ةيفيكلا ٌداح عاّذل طلخا امإ ,دامرألا يف

 اهْدَّدِع ظيلغ راخبل وأ ءاهتاقبط ْدّدَِع 242اةّيمكلا ريثك (341)[ةيفيكلا حلاص طلخل امإو

 .ًاضيأ

 هلوحو ءءوضلا ليلق مِلْظُم تيب يف ُدِمَرلا نوكي نأ ٍدامْرألا جالع ذوجأ نأ ملعيلو
 نكذألا وأ ٌرضخألا أضيأ لاّحكلا سوبلمو هسوبلمو هشارفو ءرْضُخلا ءايشألاو ُسآلا

 «تاللاحلا لك يف عامجلاو ماّمحلا عّئمُيو ءدوسلا ليدانملا هديبو ؛كل مدقت اك دوسألا وأ

 ,رانلا ًماَدَق ٌدوعقلاو .ههجو ىلع ٌبابكنالاو «ريثكلا ممالكلاو ءريثكلا ءاملا بارش هعنمتو

 ىلإ داوملاو بذجت امم اههابشأو هذه نإف «ييش لك ىلإ قّدحتلاو «ةآرملا يف َعْلطَتلاو
 لايمأ هيف لمعتساف دّيزتلاو ءادتبالا ٌءاضقناو ءضَرَملا فوقو كدنع مص اذإف ءْنْيَعلا

 حايرألا لحي ام هّمومشم لعجاو هل ٌمفان بذعلا ءاملاب ىبرملا ايتوتلاو ءلوسغم مئَّذاش

 تاروخبلاو ©3442 يلاوّعلا نم ركذ امو ؛كسملاو ,©42)جلثلاو سجرّتلاو نيمّسايلاك
 تادامضلاو تالوطُتلاو «باتكلا اذه نيذابارقأ يف تابكرملا يقاب عم ةروكذملا

 .اضيأ مَن اهدجتو ءاضيأ كلذل عفان تادامكلاو

 س نم تطقس (341)

 .ةةنمكلا» م يف (342)
 .خلبلاو ب يف (343)
 .بيطلا نم طالخأ يهو (ةيلاغ) اهدرفم : يلاوغلا (344)
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 كلملا ليلكإ «جنَدوف ,©045)ب ورذابلا قرو : ةيمغلبلا دامرأللو هل ةعفانلا تادرفملا

 ىلع ٌبِكأو«لخلاو ءاملاب جئوبابلا خبط اذإءنيتبرجتلا باتك نمو .(77*0جتخسيملاب خوبطم
 ءيلقو لك يف عَجولا نكسي هخيبطب نيعلا لسغ ةمزالمو ءدَمّرلا اياقب لح هراخب

 نم «ندعلا عاجوأ نم ناك مجو 5 نكسي ادامض بيبزلا عم يناتسبلا سفركلا

 .©4[نوثالثلاو يناثلا لصف يف هدجت : ءاذغلا] عفنلا مظع طفنلا : نيتبرجتلا

 نم هيلع بلغ دق امل ةعبات هضارعأ ءمحتلملا يف ثدحي ٌمرو : بكرملا دمرلا

 لقثو عادّصلا هيلع لد غامّدلا ةكراشمب ناك نإف ءاهٌّركذ كل مدقت دقو ,طالخألا

 .عوهتلا هعم جاه ةّدعملا ةكراشمب ناك نإو «سأرلا

 .نيعلا يحاون ىلإ اهناليس عم ءاهداسفو طالخألا ةبلغ : ببسلا

 .ريبدتلا فلاسب يضتساو «هيف تركذ : ةمالعلا

 غلب .موي لوأ يف قيلّسابلا ٌدصفو «لافيقلا نم ملألا بناجلا نم ُدْصَلا : جالعلا

 هقحتسي امبو رجسفنب صرقب ةعيبطلا ُنييلتو هرْفزلا ٌعنمو «ءاذغلا ٌحالصإو ؛عفنأ (34)هل
 سدجلا اذه نأ ملعت نأ بجيو «ةوقلاو ّنّنسلا ةّيسنبو ءبجوملا طْلَخلا ةبلغل تالّهسملا نم
 لاح ىضتقمب كلذو «لاهسإلا ريركتب همزالت نأ كل يغبنيف ءجالعلا بعْتُم دمّرلا نم

 .هتقوو ضيرملا

 ةَدُم لوطأو ًاليلحت ٌرسعأ ةدرابلا ٍنادلُبلاو جازمألاو نانسألا يف ضارمألا نأ َملعتلو

 لقتنتو رَبْضَت الف «ليلق ٌرثأ الإ ,جالعلل ٌرهظَي الو «بجي ام ىلع ٌتَجلاع اذإ كل يغبنيف

 ٌتلعف تنأ نإ : لوقي طارقبأ نإف ءكضيرم يف بّرَجُملا كنأك نوكتف ءكجالع يف

 مادام هيلع تْنأ ام ٍريغ ىلإ لقّتت نأ يغبني الف ءيغبني ام نكي الو «يغبني ام ٌميمج

 ةحئارلا وذ («كوحلاو وه جورذابلاو «نوناعلاو دمتعملا نم هانححصق («ح ورذاب» لصألا يف (345)

 .ةبيطلا

 .دمتعملا نم انركذ ا" باوصلاو «حجسملاب» س يفو («ختخفيملاب» ب يف (346)

 .«غلاب» ب يف (348)

177 



 ,عوطقلا ةيقنتب داَمْرَألا رئاس يف ىنعت نأ يغبنيو ءاعباث رمألا لوأ ©6499 ذنم هتيأر ام

 ّبَهَذ ريثك ٌموقو : ءربلا ةليح نم ةّعبارلا يف لوقي سونيلاج نإف نّيعلا يف اهلامعتسا
 .05هَدََّبلا دعت ملو تارّدَخُملا لامعتسا طرف نم مهرصبو مهعمس

 : كلذب ينعن انإف .دامزألا سائجأ ةثالث نم بكرم هنأ دما سنج نع انلوق امأو
 لوأ اذه ركذ كل مدقت دقو «لاصتالا َقّرفت وعو «درملا لالحناو «بكرملاو طيسبلا

 ءوس مجّتلملل ٌتْدحي دق هنإف طيسبلا امأ .هنم مامّلا ىلع هئسمتلاف ءةّحّنصلا ظفح لصف
 .ًأطيسب ىمسي هو ةدام الب نركب دقو ةّدرفم قدام نع 6

 .ُبكرملا ٌضرَمْلا

 (ةكالةثالث يف ديزي وضع يف لصحي مّرَو لك نأ وهف : لاصتالا قرفت امأو
 لب عت الو خسف كانه لصح نكي ُ دإو «لاصتالا قرفت هيلع اوُضرْفَ هراطقأ

 خسف ة وأ َكَنَم امّبر رثكأ مرولا دازو انّْضَرْف ول ام وعلا هنأكو «لوقلاب كلذ اوقلطأ

 .تنكمت اذإ ةداحلا داوملا لعفك

 .دامرألا قاب لوادج نم ذخوي هل تادرفملا

 .نيرشعلاو عساتلا لصف ُْف هلجت أم : ءاذغلاو

 ٍرّدكتو قدام الب اح حازم عوس هيبس يذلا وهو عةدام “لي : راحلا دمرلا

 كلذ لفت ةرخعألا ناف «يدام ريغ ناك ن ثنإو (ةّداح ةراح ٍةَرْخبَأ نع «مجعلملا يف ثّدحي

 .اهِتلق عم اهترارح ةدشل

 .ةكنم» أ يف (349)

 كلاثلا نرقلا يف تاردخملل ةيرصبلاو ةيعمسلا راضملا ىلإ بتاكلا انهبني نأ ًاييرغ سيل وأ (350)
 إ؟ كورق ةدعب هقبس يذلا سونيلاج نم ةرايعلا هذه سبتقي هنأو رشع

 .(ب)و (س) يف ةحضاو ريغ (351)
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 ىمُح ثودحك سمشلا ٌرَح نع ثدحي دقو «ةّداح ٍةرخبأ نع نوكي دق : ببسلا

 ا

 ؛ةيوطرلاو .عومدلا ٌةلقو محتلملو نينفجلا ٌمروو ءقورُعلا ءالتما هلق : ةمالعلا

 .اهفافجو نيَعلا سْملُم ةرارح عم ىذقلاو

 .ًاراح ًاداح ًاراخب دلوي ام لك ٌمنمو «ءاذغلا ٌحالصإو «جازملا ليدعت : جالعلا

 كنإف «عونلا اذه يف الإ درابلا ءاملاب دامرألا عاونأ رئاس يف نّْيملا ليسفت نأ زّدحيو

 ءنارفعزلاو ءاثيماملاب َنيعلا دّمضتو «لخلاو «درو ءاملاو «لدنصلا مشب رمأتو ءهب رمأت

 اذه لخ ًاروخبو الوطنو ًادامضو ًاخوطل باتكلا اذه نيذابارقأ يف دجتو ءدرو ءاملاو
 «سأرلل لحما ٌجراخلا ٌباجحلا اهقيرط نوكي دق نينيعلا ىلإ ٌلِزاونلا نأ ملعتلو «ضرملا

 ةَهْبَجلا يف نوكيو ءرثكأ نينفجلا يف ُحافتنالاو «ةدتمم ةراد ةَجراخلا ةببجلا ٌقورع نوكتو

 يف ةكحو ٌنساطُع ٌرهظو كلذ زهظي مل لخادلا باجحلا نم ناك نإو نابرضو ةرمح
 .كلذ نوكي اهتلقو ةداملا ةرثك بسحبف هريغ وأ 52يدام ناك نإ فنألاو كَتَحلا

 ءوس تامالع نم دجوي ام : هتمالعو (25ة)دبكلا ةكراشمب نوكي ام دامرألا نمو

 لاحلا ىّضتقمب نيعلا يفو ءدبككلا جالعب : هُجالعو «نيدفجلا جيبتو ءاشحلا فعضو «ةينقلا

 نذألا عّجوك َنَدَبلا ءاضعأ نم رخآ وضع عجول ًاعبات نكي ام دامرألا نمو ةيودألا نم

 ءوضعلا كلذ ملأ نيكستب نكستو ءاههجو ٍناجيهب ٌجيبتو «كلذ لكاش امو سرضلاو
 نيعلا يف فلخت نإف ءًافرط باتكلا اذه نيذابارقأ يف نّذألا جالع ضعب يف انركذ دقو

 «يروفاكلا دوربلاب نيعلا لّحكت «رسجلا اذه _جالعب ينعاو ءهبسحب جلاعف ءيِش

 .يدرولاو ©059يرشع ىئثالاب جراخ نم اهقيشتو «نيللا رمحألا فايشألاو

 رهز «ءدرولا ءام عم انوطق رزب ءادامض ريشابط : كلذل ©55)[ةعفانلا] تادرفملا

 .(ايدام) باوصلا لعل (352)

 .«دمل» س يف ١)353(

 .«يرشعنشالا» س يف (354)

 .س نه تطقس (355)
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 : كلذل ءاذغلاو ءادامض رضح اهُّيأ ءقيوسلا عم (35©)هنابضقو جْنَبلا قرو لجرفسلا

 .ءادجلا فارطأ عم نيثالثلا لصف نم هُدجت ام

 ًاردكت ثدحُي كلذ نإف .رابُعلاو ناعدلاك ةيداب بابسأ نع ثداحلا دمرلا

 بّذَعلا ءاملاب نيعلا لسغ ريغب جّلاعُي نأ يغبني الو ءهبّيس لاوزب اذه لاوزو «مجتلملا يف

 أري هنإف «ضيبلا ضايبو ءاسنلا نبلب نّْيَعلا لسغب جلوع ءيش هنم فلخت نإف ءزاحلا

 ءامو ءيبَرَعلا غْمصلا ءام كلذكو «نيعلا طسو يف امهريطقت نم رثكأو «مايأ ةثالث يف
 نم رثكأف ةّداحلا دامزألا رئاس يفو ءسّئجلا اذه يف ناعفان امهنإف ءلَجْرْفّسسلا باعل

 «سأرلا يف نهدلا لامعتسا نعو «سمشلا ٌرح نع هنم نوكي دقو «قفرب اهامعتسا

 فايشأ لمعتساف عبارلا مويلا ىلإ ءيش هنم فّلخت نإف .هركذ مدقت امبو امهلاوزب لوزيو

 .هل عفان ُماّمحلاو ءنّيللا رمحألا

 نيديلا ِكلدب كلذو (35ةالبجاو ٍدامرألا ماسقأ رئاس يف ةداملا 2؟77بذج نأ ملعتلو

 ملألا ٍدادتشا دنع ةصاخو «لصافملا ىلع امهّدشو ٌراحلا ءاملا يف امهعضوو نّْيَلْجَرلاَو

 نييلت ىلإ ٌتَبحا نإف «سبايلا جّسفنبلاو رّكّسلاب اهتيليلف ةفقوتم ٌةعيبطلا تناك نإف

 ُبعتم بّكرملا دَمَّزلا نأ ٌتملع دقو «طلخلا كلذ يضتقي ام امهلإ فيضتف ٌرثكأ

 «ةوقلاو نسلا بسحبو ؛تاعفد يف كلذ نكيلو هتّدام غارفتساب ينعاف «ٌبعص ؛جالعلا

 .ملسأ كلذف قفرب ِهلرَُت تنأ لب هتاذ نم لكني َنْفَجلا عدت ال نْيَعلا تحتف اذإ

 (055[نع ثدحي امل براقي اذهو ءجلثلل رظنلا طرف] نع ثدحي مسق دمرلا نمو
 .ةّداب نوكي دقو «يئدام ريغ ٌجذاس اذه نا امأ دربلا

 «نيعلا ٍديقع ٍراخُب ىلع ٌبكتي نأب ضيرملا رمأت كنإ لثم «تانخسملاب : هجالعو

 .(هنايشقو جنسبلا)» س يف (356)

 .(ثدح» س يف (357)

 لع ةيئل مو «باتكلا اذه ف ةريثك فلؤملا دتع ةيوحنلا ءاطخألاو (بجاو) باوصلا لعل (358)

 .اهرثكأ
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 فايشأو دميإلاب اريخأ اهلحكيو «نيحايرلا ءاملاب اهلسغيو ءريبكلا قايرتلاب َنْيَعلا َمّطليو

 .هريغو لوطن نم نيذابارقألا يف تابكرم هل دجتو ءِنّيللا رمحألا

 مسالا اذهب يمس امإو ءُدَمَر كلذل لاقي الو : ارشاملا نع نوكي مسق دمرلا نمو

 .الوأ انلق ام ىلع مجتلملا يف ًامرو ُتِدحُي هنوكل

 ءيش اهعبتي ال ارشاملاو «ةعمدو (2600نازرغ هعم دمرلا نأ : ِدَمَرلا نيب نيبو هنيب قرفلاو

 .نسلاو ةّوقلا بسحب .غارفتسالاو دّصفلا ريركتب أربيو «كلذ نم

 مَّدلا اهيلع بلغ اذإ ةيكبشلا ةقبطلا ةكراشمب 261)سئج دمرلا نم نوكي دقو

 .امهنيب يتلا ةكراشملاب مجَتلملا ىلإ اهنم ٌتَعبناو

 .نيعلا روغ يف ُملألاو ىحتلملا ةرْمُح ةدش : كلذ ةمالعو

 لعب "ب كصفيو سمألا ف يقابو ةوقلا تدعاس نإ جابلعإلا ع خوبطمب لاهسإلا : 00

 .ضيلا ضايب وأ ءاسنلا يلب ًافاذم / يقورزت ضيبأ فايشأ هنيع يف رَطَقو تت

 يف اهئادتبا يف دامرألا فايشأ نم ©63![دمر] عون يف فايشألا ٌفيذُت نأ رّذحتو

 .ةّداملا دّربو ٍةلعلا ةيبرتو مّرَولاو «ةميظعلا ةّياكنلل ًاببس ٌراص امّير كاملا نإف «ءاملا

 0 ا ءاملا ىلإ ! ةرورضلا كتعد نإف
 ءاملا وأ َطَملا ل

 ل 8 ره .٠ و 0

 نم ءاودلا ميضهني أم رادقم ةعفدو ٍةعفد لك نيب «تاعفد ثالث ٌريطقتلا نكيلو

 ةركب مايأ َةثالث اذه ىلع مودتو «فوصوملا ءاملا نم اهلسغتو ,عوطقلا نم اهيقنيو نّْيَعلا

 .ةناررخ» س يف (360)
 .4عءيش) س 5 (361)

 .(«ةرارحلاو س يف (362)

 .س نم تطقس (363)
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 العألا نْمَجملا تحت اياكلملا رورذ ىلإ هلقنا مث ؛ةعمدلا لقتو «ةّدجلا نكست ىتح ةييئعو
 أب وم ًاَدش اهّدشتو دّرَولا ءامب ةلولبم ٍةدافرب دفرت مث «يتاعفد ثالث ليملا فرط ىلع

0 * 3 

 رورذلا تّمّضه تناك نإ نيعلا ىلإ رظنتو اهحتفت مث ؛ةينامز ةعاس (754)هيلع ربصتو
 جالعلا اذه لع مودتو ,عوطقلا ىمننو «تاماللعلا دوجأ نم كلذو ءعمّدلاب اهنع لحناو

 ضرملا طحنا اذإف «نيذابارقألا يف روكذملا بّلْعنلا بنع ٍدامضب نيعلا ُدّمضتو «مايأ ةثالث
 ةقبطلا نأ ٌتملع ٌّمجو نيعلا يف فلخت نإف «ىقنت نأ ىلإ مامحلاو نيل رمحأب َنيعلا تربد

 ,غارفتسالاو ٍدصفلاب 5 [جالعلا] تدواعف ٍلضف (36*[ضعب] اهيف دعب ةّيكبشلا
 نطاب يف ناك نإف «ماّمحلاو فيطللا ريبدتلاب اربت اهنإف «ليملا لاخدإ نع هنيع تحرا ل 4 5 5 ع
 .اهُعِمْدُي امب مايأ ةثالث لك يف اهيلع لخبت الف ةنوشخ نفّجلا

 . يقلعلا دمرلا هنومسي (067نارح ءابطأ نإف : يومدلا . دمرلا اماو

 نإف نْيَعلا قابطنا ٌعانتماو (3582[داوسلا ىلإ ةلئاملا] محتلملا ةرمح ةرثك عم هتقالعو
 هنأ قيرطب ُدمرلا اذه َنيعلا ديسفُي ام ًاريثكو ءهّعَدِص هبحاص َنيع باصأ ىتم ءاوحلا

 انعَبتيِف ءفخقلل للَحُملا ءاشغلا يف ةّداح ةيومد ٍةرخبأ عاتجال ةمجّتلملا ةقبطلا جْنشي 3 8 و ع 5

 امأو ءهنم محلملا أشنم نأ : طارقُب بهذم ىلع اذه ذإ ءةّضْيَباب فورعملا ٌعادّصلا

 نم عونلا اذه ٍدادتشا دنع تاقوألا ضعب يف ثدحي دق : كلذ ىلع مهليلدو «ةّيفاجلا

 .(هكرتتو» ب يف (364)

 .س نم تطفس (365)

 .س نم تطقس (366)

 يئباصلا لاله مهنم ءابدأو ةفسالفو ءاملع ابيف خيراتلا ربع عرب قارعلا يف ةنيدم نارح (367)
 نب تباث مهرهشأ ةيملعلا مهتتاكم مه تناك ءابطأ اهيف عرب ؟ ؛ءىلاصلا مهاربإو «ينارحلا
 قاحسإ وبأ اهيف غبن !؟ «نانس نب مههاربإو نانس نب تباث هاديفحو نانس نباو ينارحلا ةرق
 .ءىباصلا فيصو نبا لاحكلاو ؛نورهز نب ميهاربإ نب تباث نباو ينارحلا نورهز نب ميهاربإ

 .(ب) يف ةصقان (368)

 .(ب) يف ةصقان سفور (369)
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 طلغ اذهو : لاق ٌّنهذلا َشّوشت امل ةيفاجلا مألا نم نكي مل ولو نْهَّذلا يف ٌريغت دَمَرل

 هَباصأ نمل ضرعي ىرت اك ملأ هب ثدح اذإ ٍقاحْمّسسلا ةكراشمب ٌسساوحلا ريغتت دق هنإف

 .هّساوح رّيغت نم ِةبْرَض نع ٌعادص

 تارم ثالث مدلا ٌميرستو «ةوقلا تدعاس نا نيلافيقلا ٌُدصف ضرملا اذه جالعو

 ةليلقلا ةولحملا تارّوزملا ىلع هب رّصقيو «ةلعلا ءادتبا يف 237929لطلا عنمو «عبرأ وأ

 نيبت اذإف «فيفخ جذاس خوبطمب ةعيبطلا لح مايأ ةسمخب دصفلا دعبو ءصتحلا

 ءجذاس ضيبأ فايشأ نيعلا يف تطخ اهتَرْمُح دعب ةّمِحتلملا ةرفص : هتمالعو طاطخنالا

 لمعتسي دقو ءريغصلا جريدلاو ٌداحلاو نيللا رمحألا ىلإ هلقنا مث «نويفأ ريغب ءىرعملا وهو

 ءمامحلا خارفأ .حانج مد يف ًالولحم رمحألا خينرزلا نم ٌريسي غارفتسالا دعب هيف

 .ًاخوطُل وأ ًاروطق ةفرطلا يف لمعتسُيو
 باتيلا هيف يلغأ دق يذلا لَمَجلا ٍناسل ءامب ٌعونلا اذه لّحكي نأ : نينح لاقو

 اذه لَمهُي نأ يغبني الو ءتورززنأ ليلق هيلإ نوفيضي دمّرلا رخآ يفو ءمُجُعلا ٌحزنملا

 .رّصِتلا ِةَملظو لّبسلا ىلإ ىدٌويف ُضرملا

 دق يوارفص طلخ نع الإ 'نوكي الو .دامرألا ّرشأ وهو ٌسسباي دمر ثدحي دقو

 طالخألا يىلوتست ىتح ءارفصلاب اهدادتحاو طالخألا ٌقارتحا كلذب ينعأ «قرتحا

 دعبأ وهو «لازُهلاو (37!!لحنلا ثروتو ءادوسلا سنج نم ريصتف ءاهيلع ةيوارفصلا
 .هعم رظنلاو نيعلا ُملست نأ داكت الو ءأءرب دامرألا

 ترمحا امبرو ((3723سّبيو روؤغ نيعلا يفو ,هدامضناو محجتلملا فافج : هتمالعو

 .حربم ,عادصو «نافجألا ٍةَرْمُْ عم اليلق

 ةيمحو «ديربتلاو بيطرتلا ٌقيرط كلسيو ءدصفلاو ٍلّهَسُملا بانتجا : هجالعو

 .؛لحكلا» ب يف (370)

 .«لوحتلا» باوصلا لعل (371)

 .«اسبيو ًاروؤغ» لصألا يف (372)

153 



 قاشنتساو ,(073)نرْيَألا لامعتساو «ريعّشلا ٍءامو «شاملا ءام ىلع راصتقالاو «ليلعلا
 اهفَلَع دعب يْنَجلا ةَحفتأب دمج دق زعام نبلب سأرلا دمضتو «عرقلاو .جسفنبلا نهد

 ىذغأو سأرلا ىلع راحلا ءاملا بصو «سأرلا ىلع ءاسنلا نبل نم ءيشو «ةبطرلا لوقا
 عزّقلاو َسَكلا كّسوبتسو .هنامز يف سخلاو خانافسإلاو عرقلاب ةلعلا بحاص
 «بيطرتلاو ديربتلا ةريثك ةشيشح يهو «نانجلا ةلقبب ةفورعملا ةلقبلاو خانافسالاو

 نيعلا يف رّطقتو «سأرلا ىلع ًاعضوو الكأ ٌراحلا عادّصلاو بيهللا ٌنيكست اهئيصاخو
 لوزي لب «لحكلا ىلإ جاتحمت ال هذهو ءايميلقإ ريغب جذاسلا ضيبألا فايشأ ًاريخأ

 حلصأ سيلو ءضّرَملا ةّدُم لوطتف ًالخق ًايوادوس ليلعلا جازم نوكي امبرو «بيطرتلاب
 اذه ثدحو «ةعماجُملا نم اهل ٌرضأ ءيش الو لادتعاب نزبألاو ماّمحلاو رتافلا ءاملا نم

 كمسلاو ؛ءىربف هُيضاير ْتْلَقو «ٌةنس سبحف «هؤرب رسعف «ةضايرلا ريثك لجرل ٌضرملا
 محلك تابْطَرلا نم هتيذغت يف ديزت نأ يغبنيو «مهتيودأ ربكأ نم ضارضرلا يرهنلا
 .ةبطرلا جيرارفلاو روثتلا يف ٍريعّشلا عم ,خوبطملا يْذَجلا

 .ةّيلصألا تابوطُرلا ةلقل يِلصأ جازم ٌءوس وهو (ةّدام ريغب سني نع ُدَمر ثدحي دقو

 .لحكلا هلحكاو «هلاثمأو ركذ امب بيطرتلاو ٍدصفلاو .غارفتسالا عنم : هجالعو

 ْولْول ذخوي : هتفصو .نيعلا سب بّطري لك هنإف رايس نب ىموم رهام ىلإ بوسنملا
 «نيمهرد قرحم ناطرس «مهارد ةثالث ينرع ص فصنو «مهرد ءاشن فصن «مهرد
 هيف بورضملا ريعشلا ءامب هنّقحاو «لمعتسُيو معنيو ٌميمجلا قحسي «نيمهرد ريشابط
 ءامب طولخملا ٍقوقدملا رّشَفُملا زوللا بلقب هّئيع دمضو جست ٍنهدو ضْيْبلا ضايبب
 ديزت نم عفني امو ءدمر لك لئاوأ يف لمعتسُد تاروطق كل فيصتو «يعارلا اًصَع
 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف ركذت هئاهتناو «ضرملا

 هتءادرو مُضَهْلا مدعل دَمْرْلا فانصأ يف ةّدرابلا ٌعومدلا رثكت دق : سيئرلا خيشلا لاق
 ٠ ه بتعجطجسطج اج

 يف ضيرملا دوعق كلذب ديري هلعلو مامحتسالل هوحنو ندعملا نم ضوحلا وه : نربألا (373)

 هلع بونيو عاملا راخت سبتحيل هيلع مارح وح هفطوو راخلا عاملاب هئلم دعب ضوخحلا اذه

 .راخبلا تاماهم مويلا
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 نوكي ©74ةيبونجلا دالبلا يف ُدَمّرلاو .اتيمك بسحب ةمظعو قَّداملا ةيفيك بسحب

 ةعرس امأو مهَرِخْبَأ ةرثكو مهداوم ناليسلف مهيف هترثك امأ ءةعرسب لوزيو ًاريثك

 َدِجَو اذإو ءاهيف هدوجو لقي ةدرابلا ُدالبلاو ,مهعئابط فالتخاو مهّئاسم لُخلختلف هئرب

 ءقامملا أهنم رطَقَكي نأ ضرعي ىتح دّدمتتف «يراجملا فاصحتسال لاوّرلا رِسَع نوكي

 اهيف ثكُملا ليطأ اذإ ةراحلا ماّمحلا نأ كشويف :©7)دمرت ةّراحلا دالبلا تناك اذإو

 دمر

 ءارفصلا يف نإو «جليلهالاب لاهسالا ٍدصفلا دعب ًايوارفص ناك نإ : هنم ٌداحلا جالع

 ءام يف رّبصلا عيِقَت ىلع رصتقا امبرو ,جرايأب هّئيوق غامّدلا بجحب ثبشتت يهو ظلغ

 اهؤام رطقيو ءلّمَحلا نابل ؤراصعو فالخلاب َنيعلا دمضو ءرّطَملا ءام وأ ءابدنهلا

 تاعدارلا يف غلابي الو ءاروطف مفان اعومجمو ادرفم ضيَبلا ضايبو نثالا ْنبلو نيَعلا يف
 باعل ءامو «ٌجاضنِإ عدرلا عم انوطق رزبلا باعل يفو ,مّلألا ٌدَئْشيف «تاقبطلا فيثكت ىلإ

 هيف ًافاذم كلما ليلكإ (376)[خيبط] هدعبو ٌبْذَج هيفو «تاجضتنملا نم هب ادعي م

 يف الولحم تورزنألا ىلإ لقتناو ؛نثآلا نبلب وأ ءاسنلا نّبلب ىلرملا ضيبالا تورزنالا

 نم ةيودأللل نيكمتو نيعلل ءالجو ؛عجولل فيفخت ضّمرلا ةيقنت يفو «َةَبلُحلا باعل

 .لمعلا

 ُ ' 8 9 هك 5 0 9 :
 نع عاجوالل مظع نيكس اهيفف تارذخنا لامعتسا ىلإ ملالا ةدشل تجتحا نإو

 باعلب هنع (3780ينغتست نأ نكمأ ناو (3777لجاع اهؤافشو ةّدّدمم تسيل ةلاكأ ٍةدام

 نيكست يف َنيعيل ةّبلمخلا ٌباعل هيلإ فاضي دقو «شاخشخلا هيف يقلأ دق بورضم ضيب

 .تارّدخملا ةفا اهب ليزيو «ليلحّتلاب عَجَولا

 .ةراحلا دالبلا كلذب ديري (374)

 .(دمرب ةداحلاو لصألا يف (375)

 ء.نس نرع تضفس طق 376١(

 .«الجافشو» س يفو «ًالجاع اهافشو» ب يف (377)
 . 1 ينتفتا سس ِق (378)
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 .كحملا ىلع هبلح ةعاس الإ نبلب فايشألا ٌكلحت الو

 نم عنيف لصألا يف ًالّمرم ناك نإ الإ لوطي (379ليلعلا رعش كرتت ال نأ بجيو
 .هئاذغ ىلإ ًابَّذدج تابوطرلا فيفجت ثيح

 مظع ناك ِنذألا يف ٍدرولا نهد نم ريسيلا ريطقت ناك ولو ناهذدألا رئاس عنماو

 .ةرضملا

 لك دّدَجي نأ بجي لب «ًاليوط ًانامز نّْيَعلا يف ٌروطقملا ٌنبللا لَخُي نأ بجي الو

 ُدمَجَأ وهو دعاس كرتي لب دّدَجي نأ هيف بجاولا نم سبيل صضييبلا ٌضايبو (يتفو

 .نيللا نم

 ,381) سأرلا ةأطأطو :(380ةٌدَحَملا يلطل هسانجأ رئاس يف رّذحتلو

5 8 4 َ 
 دعب كلذو «فثالا نم لضفلا جارخال اهارجّم يرجي امو ةيقاسلا تاطوعسلا ةبعصلا

 .غارفتسالا

 رانلجلاو صفتعلاك ةضباقلا تاخوطللا لمعتسا ةقّرلاو ةّدجلا ةديدش ةّداملا تناك نإو

 فلخ يذلا قرجلا ٌمطقو ءفْحَقلا جراخ نم تناك نإ ةداملا يراجم دصقيو «كّسَحلاو
 رظناو سأرلا قلحاف اهّتفرعم ٌتدرأ اذإو «كلذ يف ٌعفان نّيَغدّصلا نايرش دصفو «نذألا ع ٍِء جتا مكس 44

 وهف لخاد نم اهثاليس ناك نإو ,هعطقاف ظلغأو 2082ضبنأ راغّصلا قورغلا كلت نأ

 ظ .ةيقنتلاو غارفتسالا ىلع ةرادمو هٌريمَع

 اناقتحا وأ ابرش هل لعافلا طلخلل لاهسالا ريركت ىلإ جاتحي دق : درابلا دّمرلا جالع

 ّرملا لثم فيطلت اهبف نكيلو ءاّدج ٍةدرابلاب تسيل يتلا تاعدارلا ىلوأو «ةرغرغو

 .«لوطي رعشلا» س يف (379)
 .ضرألاب ةقصلم ةقيقر اهيلع ماني يتلا ةّدخْما نوكت نأ : دحْملا اطل (380)

 .ةمادق ىلإ سأرلا بابكناو» ب يف (381)
 .«ضيبأ) س يف (382)
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 قيرط ناك اذإ اصوصخو (383) سيددشلقلاب ءادتبالا يف ةهبجلا ُحُطلتو «تورزنألاو
 وة 9 ِع

 (383) سيددقلقو نارفعز هيف فيدا دق عام هجولا اسغب سأب الو رج راخ نم ةداملا

 تيربكلا وأ يقايرّثلاب ءادتبالا يف نافُجألا تكطل نإو «ةقدحلا يف نكي مل نإ

 اقوقدم عورخلا قرو ثبرج دقو ؛عفان قايردلا برشو ءاديج ناك ©84خينرزلاو
 ديمضتلاو ءادامض نايكلا رزبو ةبلحلا باعلو بارشب يمطُحلا قروو بش و

 .مامحلا مث فرتملا بارشلا برشو عهذحو ثيربكلا ٍقاروأب

 (ٌتاديمكتلاو ,مامحلاو «ليطنتلاو ءةَدِمْضُأْلا هجالع كالم : يحيزلا ِدَمْرلا جالع

 .شر َواَجلاب ديمكتلا هل عفنأو

)384( 

 تنكس نإف كلذو عجولا ٍةَّدِش دنع تارّدَخُملا ىلع نيرطاخملا ضعب , مدقأ امبرو

 .ليلحتلا نع حيرلا اهعنمل ءناك امث دش ةعاس ردقب هجيبت اهنإف تقولا ف

 د بم ررقم هلإف ,ةرورضلا دنع الإ نويفألا نم يلاخلا ضيبألا فايشألا لمعتساو
 هناف ءدرولا صرف ىرجم هارجمو ,عاذللا طلخلل ٌحِلُبِصُم 557 نكسم عّجبولل نكسم

 هيف ناسنإلا راس اذإ كلذو «جْلُقلا نع نوكي مسق دامرألا نم نإ : يربطلا لاق
 كلاب 0 0 م4 سرا مل : ” 57 3 ١

 فعضيف نيعلا ىلإ عاعشلا مجري هناف هيلإ ناسنالا رظنو جلثلا ىلع سمشلا تعلطو

 ٌببس نوكيو بمر ريغ نم ٌرونلا فعضي نأ امإ : نيهجو ىلع ةياكحلا هذهو ءلاهرصب

 تعقوو عاملا هيف بص اذإ تسطلا نم هعوجرل ًاسايق ءانلق 5 _عاعشلا عوجر كلذ

 : رخآلا هجولاو هّمِعضي وأ ٌرونلا بلسي اذهو ءاهنع عاعّشلا سكعنيف ءُسْمّسلا هيلع
 جالعو ٌريثكلا ٌعمّدلا هنم ليسي ًابطر ًادمر ٌريصيو َمحتلملا مّرَويف ءابيف تاراخبلا ُنَمَحب هنأ

 ىدولش لحتك و «ناريمامو «ىلرم تورّزنأ : لحكلا اذهب نيَعلا لحك لوألا عولا

 فنجيو ةَدع أ !رارم قيتعلا بارشلاو مئايزارلا عام ىفسيو معنيو عرج دحاو لك نم

 .37 ص ةرف نب تباثا بطلا ملع يف ةريخذلا باتك نم هانححصو «سيدقلقلا» لصألا يف (383)
 .حنيرلاو س 5 (384)

 . ؟ًانكسم)ل لصألا يف (385)
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 دَمرلا وهو :٠ ىف ناثلا مسقلا ج الع امأو .راخجلا ءاملاب ٌديمكتلا مث 3 «لمعتسيو قحسيو

 «جنوبابو ,قوقدم مجلس هيف يلغأ لف عام راخب ىلع ب تايكنالاف مرولا هنع ثداحلا

 .حلمو ةلاخّشلاو (ةسبايلا هر وشق وأ «بطرلا موثلا قروو «كلملا ليلكإو

 (386) زّمَحلا محلب َحوبطملا مجلسا كلذ هباصأ نمل معطي ناك لئاوألا ّضعب ٌتيُأر
 موثلا ذخؤي دقو ءاذهب أربي نم مهنمو منام ٌعنمي ال اذإ ًاليلق ًائيش مونلا نم هيف لعجيو

 ٌةوغر ءاملا ٌقوف عقتراو ٌموثلا 087”جضت اذإف «لْغُيو ٌءام هيلع ىقليو ٍةَروراق يف لعجيو
 .نيعلا اهب لحكيف

 ذخ وت نأ دمّرلا اذه ةاوادم يف ركذف رفاسُملا ريبدت يف ٌةلاقم لمع رهام وبأ ناكو
 ىلع ٌبكنيو «رْمَحلا نم ٌريسي اهيلع ٌشَرْيو ,رانلا طسو يف ىمحتف ساحن ةحيفص
 .اهراخب

 احرلا رجح ىمحي نأ رُمآيو (رومقلا» ٍجْلَتلا نع نع هرظن فعض نمل ىمسي خيشلاو
 088) زّسَعلاو موثلا ٍةَراصْعِب لحقكي دقو ءاهراخب ىلع ٌبكيو ُبارّشلا اهيلع شريو
 ,منوبابلاو ,كلملا ليلكإو ءافوزلاك ةفورعملا ةللخما شئاّشَحلا خئابط ىلع بكي دق اضيأو

 .اهوجنو

 ًادامض عفني رضح ابمأ (ضييبلا ٌرافص (نبحلا يالقابلا : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ,جورذابلا «ضيبلا ٌرافص «سفركلا ,«3892مرفهاشلا «نيتلا ءايداب هببس ناك اميف

 .(ب) نالصفلا (386)

 .«(جضناف» لصألا يف (387)

 ةراصع دَمُحَأي ناك هنأ نيلاحكلا نم قاذحلا ُضعب ركذو .هنع أده لحنلا] : ةدايز ب يف (388)
 لايطب نك نم مهنمو ,ةدم عرسأ يف للحتيف ةيكبشلا يف ةضراملا دنس هب لكي ناكو زج عبر نارفعزلا نمو «نيئزج لسعلا نمو ءءزج ٍدحاو لك نم مولا ةراصعو لصبلا
 .لجفلا ءام ةّدسلا جالعل مهعم
 ليلكإو فوز هيف ىلغأ ءام ىلع هبحاص نينيع بك اذإ ] هركذ مدقملا دمّرلا نأ خيشلا ركذو
 .[ةرهاظ ةعفنم عفن فيطلتلا يف اهوحنو منوبابو كلملا

 .دمتعملا نم هانححصف (مرضهاشلا» لصألا يف (389)
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 ءارضخ ةرفْسك ائيمام «جلثلا نع ناك امل ًادامض عفن رضح اهّيأ ؛كلملا ليلكإ «جئوبابلا

 .ارشاملا نم ناك امل ًادامض عفن رضح اهيأ ءلّدنص ءضّضح

 يناثلا لصفلا نم جلثلا نع يذلاو.«نيرشعلاو عساتلا لصف نم ©99)هل : اذغلا

 : هد:ةرفظلا

 ؛نيَعلاب طيحُملا باجحلا نم وأ ءمجّتلملا رّموج نم ةدئاز اهنإ : سيئرلا خيشلا ركذ

 ًءاتش هدوجو ٌرثكأو «ةدايزلا يف لآ ضرم يهو ,092ةّيابصعلا ٌماسجألا هبشي

 فيخ امبر تلمهأ نإو «فّوخم ريغ ءمجتلملاب ٌصتخت «خياشملاو لوحكلا يفو ءافيرخو

 .رظّنلاو ينرقلا ىلع

 مدعو ناخّدلاو رابُعلاك اهتيبرتل نيِعُملا دوجو عم مجّتلملا ةّدام ةدايز ببسلا

 .ةكيدرلا لكاملا نم راثكإلاو ءاهريغو مامحلاك تالّلحْملاو تايلاجلا

 نوكت «هتَّدام بسحب هئول همز نع اجرا ًائيش مِحَئلُملا ةيواز ىلع ىرت ةمالعلا

 ىلإ تطَسبنا امرو ؛تَظّلَغو تّرمحا اهُدهع مّداقت اذإف ءءاضيب ٌةقيقر رمألا لوأ يف
 قاملا يف نوكت دقو «ربكألا قاّملا ةهج نم رّهظت ام رثكأو ءرظّنلا تعنمو يبتِعلا بقث

 .رفصأ هّنول ٌسنج اهنمو ,يشخولاو يسنألا ينعأ ءاعيمج اهيلي امم نوكت دقو ءرّعصألا

 ايانشورلاك دئازلا محلل ةلاكألا ةّداحلا ءايشألاب ٌجّلاعت ةقيقر ءاضيب اهنوك دنع جالعلا

 سيطانغملا ٌءعاودو «سنجلا اذه لكاش امو ءرضخأ فايشأو «جزيد فايشأو نوقيلسابلاو

 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف اهريغو تابكرملا هذه عم هارتو «هل ٌمفان

 .«الوه» لصألا يف (390)
 .طووجوتسس (391)

 وأ ؛ةيبصع محتلملا نم ةدايز ةرفظلا : 128 ص نيعلا يف تالاقم رشعلا يف نينح لاق (392)

 تعنمو رظانلا تطغ تمظع اذإ ىتح نيعلا طسو داوس ىلإ طسبنت مث ربكالا قاملا نم اهتابن
 .62/2 يزارلل يواحلا رظناو  عبرأو ثالثو ناتنثا نيعلا يف اهنم ناك ابرو ءرصبلا
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 دنع ًاتوبثم هارت ام ىلع طْبشَكلا الإ ال سيلف تّطسبلاو تّرمحاو ُتَظلُغ ىتم امأف

 طئتكلا دعب ينْرَقلا ىلع اهنم ىقبت امهمو ءاهنم نيرشعلاو سواسلا حوللا يف ديلا لمع
 كنكمي ال ذإ ةّدُم عرسأ يف اهلْضَأ .عطق دعب ُلوزي هنإف ءاهانعم يف ركذ دق امب هجلاع
 ديدحلا ةسمالمف ©92!(راط ىلع ريزم قرب لثم دق) هنأل ينْرَقلا سفل ىلع ام ٌعطق

 .ةيقثُتلاو غارفتسالا دعب الإ ديدحلاب َجِلاعت الو

 هنع لاشني الو مجَتلملاب قاصتلالا ديدش نوكي ام لّبسلاو ةرفظلا نم نأ ملعاو
 .ديدحلاب هجالع نم رذحاف ريئانصلاب قلع اذإ

 : عاونأ ةثالث ىلع يه ةرفظلا : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاقر

 نوطّلغي ءابطألاو ءمجَتاملا بناوج نم أدتبا بناج يأ نم ءىدتبي يقر ءاشغ هنم
 نيب ٌقرفلاو ءابيلع ًاضايب كلذ نوّنظيو «دوهعّملا عضوملا ريغ نم اهؤادتبا ناك اذإ هيف
 ٌيدتسم بناوجلا .عيمج نم لّبّسلا ءاشغ نأ : لبسلا هيشغي يذلا ءاشيلا نيبو كلذ
 بهذ فايشأب نيعلا لحكو «غارفتسالاو ُدْصُلا : هجالعو ءٍدحاو بئناج نم ةّرفّظلاو
 تناك اذإ اهَعاونأ معي ر اذهو «ءاذغلا لبق ناسللاب اهيسخل دعب (009جزيد فايشأو داح

 ًايوق ناك نإ ءاهثبشت ىلإ رظني قؤاحلا بيبطلا ليبسف ةظيلغ تناك اذإ امأو «ةقيقر
 .ةيودألاب الإ اهجالع ىلإ قيرط الو ءاط ْضرعتي الف محتلملاب

 (ةزوللاب» ىمسي , دقو دولاب ةفورعملا محّللا نم رّبكألا تأ نم دمي : يناثلا عوبلاو

 ,نْيعلاب ٌرضت الو رصَبلا نع عَنَمت ال هذهو «ليلكإإلا زواجت الو ظلغي داوسلا دح دنعو
 .اهل ركذي اممو مينا هذبب جّلاعت نأ بجيو

 هئعنم َةَقَدَحلا تغلب اذإ لب ءرّصَبلاب رضأو ءداوسلا ىشغ ام وه : ثلاثلا عونلاو
 مبا ااا سس

 .ب يف ةرابعلا تدرو اذكه (راط ىلع ًادّيزم ًاقرب لثم علق) (393)
 .(94 ص) نورشعلاو عباسلا بابلا «ب نم طقسلا ةيادب (394)
 .94 ص ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تدرو ا, (جرتدلا فايشلا) (395)



 ناتراّنص اهيف حرطت نأ يهو ءطَشْكُت نأ بجي لب «ءاودلاب اهتلازإ يف ٌعّمطي ال هذهف هَل
 ةعاس اهكسمتو ؛قفرب قوف ىلإ اعفر ربكألا قاملا يلي ام ىلإ ةراتصلا ناسلو «ناتقيقد

 ةلآلا لخدُي مث «ةقزال الو ةّئبشتم ريغ اهنأ نّيبتي ىتح مجّتلملا نع وُّيْنت اهنإف «ةينامز

 ةطيشاكلا ةلآلا نوكتو «َناوّيَحلا نم دلجلا ٌحلسي اي قفرب اهُحلسيو ةرانّصلا تحت

 ٌحلست «ةّدحلا يف ةطّسوتم لب قعطاق ةّداح ريغ نوكتو «فلخ ىلإ ةّيولقم ةرئاد فصنك
 ةهج نم مث «ليلكإلا ةهج نم ًالّوأ ضارقملاب اهضرقتو هدّنَولا دح ىلإو ٍِقأملا ّدح ىلإ

 تلاسو ٍناسنإلا ىمع كلذ نم ضرع امّبرف ؛طلغ اهيف عقي البل هَتَمْحَل قوتو «يقامل

 ٍديدشلا ٍدربلا يف كلذ هل يغبني الو «جالعلا مامتو ءاهتقرل اهفّرذت َنيعلا نأل ةبوطرلا

 ةليصاحلا ةحجِزللا لوضفلا ةرثك نم اهدلوت ذإ ,غارفتسالاو دّصَقلا دعبو ءديدشلا ٌرحلاو

 . كانه

 فرط نم ةناطبلاو ةّمِجلتلا فرط نم ةراهظلاف ةئاطبو ةراهظ هل ٌسنج اهنمو
 هذهو ؛عضوملا اذه يف اهّيفرط لخاد نم نْيَعلا ىلع اهفارطأ بلقنت اهنأل ٌةيلصألا ةقبطلا

 .نيعلا ىلع رطخ اهعطقو ءأردان عقت

 ؛ُنيَعلا ٌبطعف اهتروص هذه ةرفظ عطق هنا هل ةلاقم يف “لاحكلا يلع لاقو

 ترج ٌةَبيجع َءايشأ ةلاقملا يف ركذو ءقنس ةاوادم دعب ٌرَصَبلا لطبو ةّياكّتلا تدتشاو

 .نيعلا تاحلاعم يف هل

 ُبلُتملا امأو ّنأل ام ًاصوصخو ءطششكلا اهجالع لضفأ : سيئرلا خيشلا لاق

 (3972مسيربإب وأ ٍةرعشب خلسُيو تاراّئصلاب ُلاَسُيو 2396 ررض ىلإ يدؤي ُهَطْشك إف

 نكمأ ام لّصأتسيف داح ريغ ديدحب اهِخّلس ىلإ جيتحا ِنْمُي مل نإف «ةربإب اهّنحت ٌذفني
 نيعلا يف رطق مث] امهنيب ٌفّرفي نوللاو «ةعمدلا ضرعتف «قوملا ةمحّلل ضّرعت ريغ نم

 .نيلاحكلا ةركذت فلؤم يدادغبلا لاحكلا ىسيع نب ىلع دصقي هلعل )

 .«ررض ىلإ ىّدأ قفري مل اذإ هطشاك نإف بلصلا امأو» 2“127 نوناقلا يف ةرابعلا (396)

 .ريرحلا طيخ ميسربإلاو «مسراب» لصألا يف (397)
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 ءالجلا ةديدش 2399 نكتلو «ةيوذألاب فّلخت ام يقنتلو (098![حلمب اغوضمم انومك

 ءايانشورلاو (401)عداحلا] نوقيلسابلاو رصيق فايشأ تابّرجْملا نمو (400)ةنفعملاب ةطولخم

 .باتكلا اذه نيذابرقأ يف ركذيو ؛عفنلا_ غلاب سيدنقلقلا فايشأو

 يبا مركلا ٌرهز «عوتيلا نبل «ململا عم رحبلا ُناسل : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 «ةمحشب روصعملا نامّرلا ءام ءلسع عم رافلا ءرخ «لسعلا عم ٍناتك ةقرخ يف قرح

 اذإ اهعطقي ةيوسام نبا نع جئايزارلا ءارورذ وأ ًالحك رّضَح اهي «نّسْوسلا لصأ

 .(402)[(نيتب رجتلا نم) ةرفظلا أربأ هب دم اذإ نْيَلعلا قرو «ًاعيرس ًالخك تلمعتسا

 ؛ةكرتشملا ضارمألا نم وهو «هتّدِرْوَأ ضعب قارخنال محتلملا ىلإ بّصْنُي ْمَد يهو

 هتم'االس «مجتلملاب صتخي (ةبيبشلاو ابصلا نسو ءاعيبرو ءاَْس هدوجو 'ٌعءاتش ةهدوجو رثكأو

 .لخادلا وأ يدابلا بّبتسلا ىضتقمب

 ةقْشُم ٍةَدالو ٌبيقع وأ ٍديدش فذق نع وأ ةّيِدابلا بابسألا ٌضعب امإ : ببسلا

 لاعس نع وأ رٍجاّرحت راجفنا نع ثدحي دقو «قورعلا يف مَّدلا ٍنايلغ نع وأ
 اي ,(404)ديدش

 .صنلا هنم فلؤملا لقن يذلا نوناقلا نم ةرابعلا انححصف «نومكلاو حلملا مث» لصألا يف (398)

 ظ .ءالجلا ةديدش ةيودألاب فلخت ام ةيقنت يف ةلمعتسملا ةيودألا نكتلو : يأ (399)

 .نوناقلا نم اهانححصف «ةبتعملاب : لصألا يف (400)

 .صنلا هنم ذأ يذلا نوناقلا نم ةدايز (401)

 .ب نم طقسلا ةيابغ (402)
 .5نطءممز بصعاتلول طوصسمءطقمع ١)403(

 امهدحأ بابسأ ةثالث نم ةفرطلا ضرعتو» ةرهاقلا طوطخم 339 ص دشرملا يف يقفاغلا لاق (404)

 ةمحتللا ىلإ بكسني مد رخآلاو «محتلملا قرخنيف«نيعلا بيصت يتلا ةيدابلا بابسألا نم
 نم ةتغب ضرعي : ثلاثلاو ءقورع هيف قرخنت نأ ريغ نم نيعلا بيصت ةبرض ةدش نم

 بقعب اضيأ ضرع امبرو ؛محتلملا ىلإ بصني راح مد نم كلذ نوكيو ءِداب ببس ريغ
 .ديدش لاعس وأ ديدش فذق
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 ٌضعب همدقت دق «دوسأ قيتع وأ رمأ يرط مد ةطقن مجتلملا يف ىرت : ةمالعلا

 دقو «كلذ هعبتي دقو َنْيَعلا يف َةَعْمَد الو ملأ ريغ نم نوكي دقو «ةّروكذملا بابسألا

 .هتغَب ضرعي

 ناك نإف ,ةّهكافلا ءامب ةعيبطلا ُنييلتو «ملألا بناجلا نم لافيقلا دصف : جالعلا

 ّةنبا عيضرُت «ضارمألا نم ٌةميلس «نّسلا ِةّيتف ةيراج َنبل نيعلا يف رطقف مرو كلذ عم

 «ضيب ّضايب نيعلا يف رّطق وأ ءأضيأ دامرألا رئاس يف لمعتسا ام ُدوجأ ةأرملا هذه ُنبلو

 يتلا راغّصلا شيرلا نم ٌعلَقُيَو «نيناعّشلا وأ مامحبلا خرف ْمَدَف مّرو كانه نكي مل نإ

 نم ءيش عم وأ «ينمرألا نيطلا عم وأ ًادرفم نيعلا يف اهلصأ رصعُيو ؛حانجلا تحت

 ناب هكعداو ٌردنكلا قحسا الإو للحت نإف ءرضخألا نيطلا يف نوكي يذلا ماخرلا

 يناردنألا حلملا وأ «ةاوخنانلا ءام اهيف رطقف الإو لمت نإف ءنْيَعلا يف هرطقو ٍةَأرما

 يف رطق الإو لّلحت نإف «سباي افوزو رتْغّص هيف خبط دق.ءامب َنيعلا لطنو («نيغ وضم
 يف دجنو ًادامض عفان هل مامحلا ٌقرذو «تيزلا عم ةقروب اهّدُمِضَو لجفلا عام نيعلا

 لحكأو 440ةارَقَبلا ءانعأو ٍنابلب َنيعلا رّخبو هل ًالوطنو ًاداميضومأداك نيذابارقألا

 قْرَح اهعم ثدح نإاف ًاضيأ اهدجتو ,خينرزلا فايشأب اهخطلاو ؛لفوفلا فايشأب َنيعلا

 .406)نوُُمَكلا حلملا ريصع نيعلا يف رّطقت محتمل

 كِلَملا ليلكإو جئوُبابلا ,خيبطب اهْدِّمكف نيعلا تحت ةبرض هببس ةفرطلا نم ناك ام

 َنيعلا هب دَّمضو بارشب هقلس دعب ْضْيبلا ع قحسي دقو «هليزُي هنإف ,دبك نم ٍةعطقب

 .هليزيف

 ٌعَقت ِةَفْرَط نم مسالا اوقّئشا ءابطألا نإ : ةيطارقُبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق]407)

 يف ٌرَهظت يتلا ةّرمحلا رئاس اوُّمسو «ةَمحَتلملا ةقبطلا يف ثّدحت ةرمح يهو .َنْيَعلا ىلع

 .ثورلا وهو يطع اهدرفم : ءانخأ (405)
 .امهل ىنعم الو «اياتشورب بلب» ةدايز ب نم لصألا يف (406)
 (75 ص) ةيطارقبلا تاجلاعملا نم نورشعلاو يناثلا بابلا يف تدرو ب نم طقسلا ةيادب (407)

 .تاسابتقالا ةفاك يف هتداع يه ا «فرصتي فلؤملا اهلقن دقو
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 : باوبأ ةثالث 00 نوكتوا ةَمْطللا يف ةقيقحلاب افرطلاو فرط ةّمحَتلملا ةقبطلا

 ؛كارتشا امبنيب وأ :ةّمجلا ةف ةقبطلا 0 قورُكلا ضعب نم َمّدلا ةيكَبشلا ةقبطلا
 يقبو ْمَّدلا كلذ رّجحتسا امبرو ءارطخ اهمظعأو ءاهلوطأو «ةاوادم ٌبعصأ عونلا اذهو

 نيب ْمَّدلا نفع امبرو ءاهرظنم حّبقيو ءنْيَعلا يف ِةَماش ةّروص هتروص ريصتف ءللحتي ال

 .تاقبطلا رئاس ىلإ ىّدعتيو ةحرق ريصتف (408) ر واجت

 للاهسإلاو دّصفلا نم اهل ٌركذ دق امو «خارفلا مد ريطقت نم ٌتملع دق !م : هجالعو

 نإف ءأرارم ءاعملا لهسأف غامّدلا ةيقنتو غارفتسالا نع عنام كعنم نإو ءاهبابسأ بسحب

 1 .ضرعلاب غارفتسالا : ىمسيو «ءالّملاو ءالحلا قيرطب يقنت سأرلا

 ريسي هيف لح اذإ ةبلُحلا باعلو «نيذابارقألا يف ركذيو ءايلوميقلا فايشأ اهغفني امتو

 هتيأر ام بجعأو «عفنلا ٌّملاب ناك ربونصلا غمص 'ريغ ناك غمص يأ  ْغْمَص

 يف هولعجيف كمسلا نم حلاو رضخألا فايشألا نوذخأي مهنأ ةرصبلا نيلاحك نم

 اذإ ىتح هّنمت نودقويو لّحلاو راحل ءاملا هقوف نوبصيو نْهَد ليلق هيلع نوقليو رد

 اهّمداصي ىتح هْيئيع حّتفيو رذِقلا سأر ىلع ٌبكتي نأ ّضيرملا اورمأ زاخبلا َعقتراو الغ

 قَرَقُتلا مجحاف اهليلحت رع نإف اَهتَقَو نم ةقرطلا تلاز امبرو «ٌنيعلا ٌعفتنتف ءراخبلا

 .ًادومحم ًارثأ اهل ناف

 نع لاس دق ءبهكأ «4099يتئام قيتع وأ رّمْحَأ يرط مد ةطقن يه : خيشلا لاف

 هتلمج نمو «قورعلا رجفي رخا ببسل وأ 41©ِةبرَضب نّْيَعلا يف ةرجفنملا ٍقورعلا ,ضعب

 ةقرطلا يف ثدح امّبرو «قورُعلا يف مد ٍنايلغ نع وأ «ةفينعلا ةكّرحلا وأ ؛ةحيحصلا

 تاحلاعملا يف تدرو اك (ةحرق ريصيف مدلا رواجي ام نفع امبرو) اهباوصو لصألا يف اذك (408)

 .(76 صو ةيطارقبلا

 .128/2 نوناقلا نم هانححصف «تباث» لصألا ف (409)

 .نوناقلا نم هانححصف ءةمدصل : لصألا يف (410)
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 .ملسأ قرُخلا نم ةمحَتاُملا يف يذلاو «ةقّدَحلا يف ٌقيقر قرت «411)ةّيرضلا

 نينافّشلا وأ مامحلا مدب طلخي نأ ءادتبالا يف ّدْبالو ءاهل ٌركذ دق ام : جالعلا

 ءاهتنالا يفو َيسمرأ نيط وأ «4!ة)ايلوميق نيطك عوداورلا نم ًائيش «412تعاوفلا وأ
 قّرحملا يلقلاب جراخلا نم ٌدَمِضِي دقو (موتُحملا نيطلا عم خينرزلا ىتح تاللحما

 هدحو ًادامض عورزتملا بيبَّزلا وأ ءرْمَحلاِب مامححلا قّرذو ءرْمَحلاِب وأ لخلاب يِفطَملا

 نّبلب افوزو هاوخنان وأ !4[سيتلا معحعش هفعضب اطولخم لدرح نمزملا يوقللو]
 نك 41476 قبلا

 ىاسّتلا نبل «ضماحلا نامّرلا ةراصع هرُدْنك ءنوّمك «ةَبُح : كلذل ةعفانلا تادرفملا
 ةقرخ يف ٌدشوءقحس اذإ نيتنسفالا شيشح .ًادامض هلك نْبُجلا نبل ءاروطق رض اهْيأ 5 02 3 2 هلا سلا 17 سلا م ش
 كلت ُُق ريضي و حج رخي مدلا ناف ؛نيعْلا أهم دّمكو «لْغَي ءام ف تسمغو «ناتك

 قاصُب ًادامض هؤأمو فالخلا ةرُع مدا ىرَج ٌتّرِصَع ول هنأ ىتح (415)(ةقرخلا]

 .اذامض لسعلا عم لقابلا ءاروطقو ادامض ةّحافلا مد لاروطق مئاصلا

 :خافعل الا

 ءاتشلا يفو فيرخلا ٍرخآا يف هدوجو ٌرثكأو «يلا ضرم وهو «رعاونأ ةعبرأ وهو
 .ًاميلس ءندَبلا قابل ٌهلراشم «لوهكلاو ٍدبَكلا ةفيعضلا ٍنادبألاو

 .نوناقلا نم هانححصف (ةيرطلا» لصألا يف (411)

 .«تحوفلا وأ نينقلا» لصألا يف (412)

 .نوناقلاو دمتعملا نم هاتححيصف «ايلومنق» لصألا يف (413)
 (نيتلا نم ةفصب اطولخم لدرخ نم همكلو» للي م" لصألا يف نيفوقعملا نيب ةرابعلا تناك (414)

 .128/2 نوناقلا نم اهانححصف

 .اب نم طقسلا ةيابن (رركم 414)

 .انتادايز نه (415)
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 ةلْضَف نعو  ج ةيمغلب ةلّئظف نعو ب اكل يف عتجم عير 1 : بيس

 .ءادوسلا سنج - نم ةظيلغ ةلضف نعو د ةيثام

 مَرَولا نول ىلع هنولو ءربكألا قاملا يف ةكحب همدقتيو :ةّئغب ثدحي نأ - ١ : ةمالعلا

 رْمَكلا رثأ ىقبيو ءأدربو القت رثكأو نول أدرأ ب خياشملل ضرعي ام ًاريثكو يمهل
 نبا نول ىلع هنولو ءأعي درس ءلتم ٌةوعي لب «عّبصإلا مغ رْثأ ثبلي ال  ج ةعاس اهف
 نيييجاحلا ىلإ ٌعَلَب امبرو ملأ مدعو «هنول ةّدومكو ههيسّملم ةبالص د ملأ هيف سيلو
 .يِرَدَجلا ثودح دعب نِمْزُملا دَمّرلا يف ضرعي ام رثكأو ؛َنْيتنْجولاو

 لسغاف ٌءيش هنم يقب نإف موي لوأ يف ةتبلا ٍءيشب هل ُضْرْمتُي ال : لوألا جالعلا
 جلاعت ا" هجلاع : ثلاثلاو يناثلاو ريبدتلا فطلو للاب ,جوزمملا راحلا ءاملاب هج ولا

 ةّنكتسملا ةلئضفلا ليلحتو ءءاذغلا حالصإ مث «بلاَعلا طلَخلا نم ْنَدَبلا ,غارفتساب َماَرْوَألا

 يف كلذل تابكرملا يتاب عم ٍتالوطُتلاو ةّدِمضألاَ لاحكألاب اهجاضنإو نْيَعلا يف
 يقولحت فايشأب اهلطاو «نّيل رمحأ فايشأب نْيَعلا لحكأو «باتكلا اذه نيذابارقأ
 لّهَسملا فوفسلاو «نبجلا ءامو ءريعشلا ءامب «ةيوادوسلا ماروألا ريبدت هريبدتف عبارلاو
 هارت امب َنْيَعلا لطاو «ءناطرسلا جالع يقاب مث ,نوميتفالا خيبطب نَدَبلا ةيقنت دعب كلذو

 .نيذابارقألا يف هريغو لوطُتلا عم همساب ًاتوبثم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «نيثالغلاو يناثلا لصفلا نم اذهل : ءاذغلاو هل ةعفانلا تادرفملا

 . 4©ءاسحلا

 .ةهباشتملا ضارمألا نم وهو «نيعلا ةكرح اهعم سعت مِحَئلُملل ضرعت ةبالص وه
 صتخيو «لوهكلا يف ًةصاخو ةسبايلا ةجزمألا يفو «كاتشو ًافيرخ هدوجو ٌرثكأو
 .ملس «نوفُجلاو مِجَتُملا

 .محتلملا ىلإ ءادوسلا .جازم ىلإ بيرق سباي ظيلغ طلخ بايصنتا : ببسلا

 .(3 7ص) رشاعلا بابلا يف ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تدرو ثعاناع ءممزسصسعا»لاتك (416)
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 هابتنالا دنع ةصاخو «نفجلا ةكرح رسع عم مجّتلملا يف ضرع ةليلق ةرمح : ةمالعلا

 نم برقلاب سباي ٍريسي ىذق ٍدوجو عم ةبوطر مدعو ليلق ملأ كلذ عمو مونلا نم
 .نيعلا يف بارتلاو لّمرلاك ءيشب ساسحإلاو «نيقاملا

 ٍديدَقلاو ةفيّرحلاو ةَحلاملاو ةدرابلا ءايشألا ُمنمو ءءاذغلا ليدعت جالعلا

 حجنأ إف نيل رمحأ فايشأب لحكلاو املا بذع ماه ةمزالمو 7!4)دوسكفلاو

 امو ءايانشورلاو «هريغو جزيدلاك عومُدلل ةّيلاجلا لاحكألاو تافايشلا لمعتسا الإو

 تعد نإف ,نافجألا ةكح يف روكذملا ٌداحلا يبهذلا فايشألا هل ام ٌعفنُأو «هبسان

 جَسفَتبلاِب ًاعباتتم نيعلا ٌديمكتو ءنسلاو ةوقلا ىضتقمب لعفاف نَدَبلا ةّيقنت ىلإ ةرورضلا

 كلذل ةروكذملا تابكرملا رئاس نم هريغو ًادامضو ًالوطن هل ُدِحَتو ٌراحلا ءاملاب لولبملا

 اهيضايبو ةّضْيَب ةرفصب مونلا دنع َنيعلا دمضت نأ بجيو «نيذابارقألا اذه يف

 ًابطرم ًانهُد سأرلا ىلع بصُيو ءطَبلا وأ ٌرَوألا محش وأ درو نهد عم 4190ًابورضم
 .اريثك

 .نيثالثلاو يداحلا لصف نم : ءاذغلا

 . ههةكحلا

 ءوس سنج نم ضرم وهو «نفججلا لخاد نم ضرعُي كاكحب ساسحإلا يهو

 ,ياشملاو لوهكلا يفو ءافيرخو ًءاتش هدوجو رثكأو ةكحلا بجوت ةّدام عم .جازملا

 .محتلملا ىلإ ٌبصتت ةّيِقَروُب ةحلام ةلضف : ببسلا
 ضرعت ةكجلا عم مث ءربكألا قاملا لي امم اهرثكأو ,ةكح نيعلا يف ضرعت : ةمالعلا

 نم نافجألا تحرقت امبرو «نافجألاو محجتلملا يف ةليلق ٍةرمح عم ةحلام ةعمدو ةبوطر

 .اهعذل ةدش

 .«بورضم» لصألا يف (418)

 .1[[كطنصم (419)
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 اسججبلا يف هعنمت امم هعنمتو ىاذفلا ٌحلُصُيَو ءاذه يف نسحي امب ةعيبطلا لَّذَعُت : جالعلا
 هتيودأ دوجأو «هل ٌمفان عومدلا ُبلجي ام لكو ,داح رمحأ فايشأب لحكتو «ةيذغألا نم
 رئاس ُدِتو «هل ٌمفان مرصحلا ٌدوربو «نوقيلسابلاو ءايانشورلاو «ٌداحلا يبهذلا فايشلا
 ٌبذعلا ُمامحلاو «باتكلا اذه نيذابارقأ يف اهريغو تالوطنلا عم هل ةقفاوملا لاحكألا

 .كلذ يف ةدئافلا ريثك ءاملا

 .نيرشعو عساتلا لصف ف هدجت امم : ءاذغلا

 : «20لبّسلا

 وهو ,(4210ينرقلاو مجّتلملا لوادج نيب اميف توبكلعلا .جيسنب هيبش مسج جاستا
 لوهكلا نس يفو ءاتشو ًافيرخ هدوجو ٌرثكأو «يلأ ضرم وهو «يدعُيو ثَراوَتُي ام
 ءرظنلاو نيعلا ىلع فيي رّثكي نأ ىلإ ليهأ نإو .ًاميلس ءمحتلملاب صتخيو «خياشملاو
 .قروو «يومد : نيعون وهو

 .لوقلا مدقت ام ىلع يقرلا ىلإ دئاعو : الوأ يوهدلا ٌركاذ انأو

 هدلوتو ةرهاظلا هقورع _خافتنا نع محتلملا لِواَدَج يف كبري ظيلغ مد : ببسلا
 ٍدامرألا جالع ءوس نع كوع دقو ءاهقورع ربكو نيَعلا ٍفعض عم فُحَقلا .جراخخ نم
 ليهأ اذإ قينع ٍبَرَج نع وأ «ةرّدخْلا فايشألا لامعتساب نيعلا ىلع طرفأ اذإ
 ,(4222 الع

 .ةمدقتملا 7”موءطمودو اموحارتلا تاطالتخا نم وهو طومسادو رضاحلا انتقو يف ىمسي (420)

 ءىلتت قورع لبسلا : 130 ص ةسداسلا ةلاقملا «نيعلا يف تاالاقم رشعلا ف نينح لاق (421)

 .ةقرحو ةكحو ةرمحو ناليس اهعم نوكي كلذ رثكأو ءرمحتو ؤتنتو ًاظيلغ امد
 صقنتف «اهتابوطرو اهؤاذتغا لق اذإ نيعلل ضرعي لبسلا» 198/2 يواحلا يف يزارلا لاق (422)

 مرج كلذل صقنيو «ةقدحلا يف ضوعي ناصقن وه لبسلا 202 ص لاقو ءرمضتو كلذل
 نم فحقلا نطاب نم هثودح ببس نوكي نأ امإ لبسلا 254 ص لاقو ءرفصيو نيعلا
 يشغملا مامغلاك ةينرقلا يف رهظت يتلا قورعلا ةرمحب كلذ ىلع لدتساف كانه يتلا لوادجلا

 رعق يف نابرضو نيعلا نافجأ راشتناو عومد ةرثكو لاوتم ساطعو لاكأ هعم نوكيو ءاه
 سح هعم نأ نم قرفيو فحقلا قوف يتلا قورعلا نم ةلسم نوكي نأ رخآلاو .نيعلا
 : .نيغدصلا قورع يف ديدش نايرضو نيدخلا نم ةرمحو بجاوحلا يف ةرارح
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 (423)ربتلتو امد ةعلتمم نوكتو .هقورع جاستناو ءمحتلملا يف ضّرعت ةرمح ةمالعلا

 , مامتا ىلع ءوّضلاو سْمّششلا يف نْيعلا .حتف عانتما عم ءناخّدلاب ٌةيبش ءيش ةينرقلاو يه
 .محتلملا نع كيلإ لاشتنا هنأك لّبَسلا ىرت لمس ىلإ نفَجلا كيلإ تيذج اذإو

 ءاهِترْمُح عم ةَهْبَجلاَو هُجَولا ٍقورع ُزورب هتمالعف جراخلا باجحلا نم هُدْلوت يذلاو

 .اهقورع ءالتما عم نيغدصلا يف نابرضو

 .ريبدتلا فلاس ةبلغ كلذبف قيتعلا بَرَجلا نعو دهّرلا نم ريبدتلا ءوس نع ثداحلاو

 ٌجاَضنِإَو «ءاذغلا حالصاو «ةوقلاو نسلا بسحب ارارم لافيقلا نم ٌدْصفلا : جالعلا

 ْبّصلا ٌبَحو ءاياقوقلا ٌبحو ءارقُيَف جرايأ بح لثمب سأرلاو نَدَبلا ٌعارفتسا مث داوملا

 لّبسلا ٌبحاص بّني : سيئرلا خيشلا لاق دق ناك نإو ؛ ركذي امب طوعّتسلاو ٍةَرْغْرَعلا مث
 ءاضيأ هيف هركي هنإف (424[ركذي امبر طوعّسلاو سأرلا لع ةدمضألاو َناهذألا

 يف سونيلاج صحت ر دقو ّيقن ٌسأرلا ناك اذإ هلامعتساب ًاسأب ىرأ ال انأو : لوقيو
 اذه ٌنوكي نأ هبشيو «هسأرو هنَدَب يف ةّدام ال ًاّيقك ناك اذإ هّبيقع هميونتو ًابارش هيقس

 تاطوعُسسلاو ةّرَغَرْعلاو دصفلاو لاهسإلا ريركتب ةيقنتلا دعب مث ,فيفَحلا لبّسسلا يف ًاقفاوم
 ىتح «مظع ٌمفن كلذ يف اهل نإف نّْيقاملا ٍدصفاو «تافويّشلاو تاخوفُتلاو تاسوطغلاو
 .هنع ىنغأ امبرو «لبسلا ٌمعطق فيفنت دعب نّيَقاَمْلا يقرع ّدصف نإ : مهضعب لاق دق هنا

 ًاسوميك ةدلوملا ةرّخبملا ءايشألا عنمي : هتيوقتو هتيقنتو غامّدلا جازم حالصإب ينعنو

 امو ءالقابلاو سدعلاو ءمحّللا نم (42دوسكمهتلاو قيتعلا كمسلاو رقبلا محلك ءئيدر
 ةيّوقملاو ٍةلَلحْلا تامومشملاو .حيبارألاو ةنخسملا هل ةيّرقملا ةريرذلا لامعتسابو ءاهلكاش

 ضَرَملا اذه ُدلوت رثك اذإ ٍةَّراحلا خلاخللاو نذاللاو كلسملاو يلاوعلاو ٌدنلاو رّبعلاك

 .ةدرابلاو ةيلامشلا ٍنادلبلاو ةجزمألاو دامرألا ٍف

 ىلع ىرت نأ لبسلا ةقالع 217 ص يواحلا يف يزارلا لاق دقف «سبلتتو «باوصلا لعل (423)
 ...قورع هيف ناخدلا لثم داوسلا سبل دقو ءاشغ ةقدحلا

 .(ب) نم ةصقان (424)

 .(طييبعل ا) ب يف (425)
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 يف (427:جل اذإ 429ظيلغلا َمَّدلا نأ تملع دق اك هنإف يومد هنأ ىلعو

 ٍةدرابلا اهطالخأ نم اهكراشي امإ هليلحت نع (*2)اهُثرارح تزجع الو (429)هقورع
 ةّيلْطألاب كلذو ءِفْحَفلا جراخ نم يتلا قورُعلاب عونلا اذه يف كتيانع رثكأو «ةحبرللا
 نيعلا يف طحيو ةهْبَجلا ىلع ةّصاخو هل ٌةعفان اهنإف «تالوطُنلاو تادامكلاو ةّدِمْعَألا

 فايشألا لثم قورُعلا ًءالتما ٌعرفعستو ءطلَخلا ظِلَغ فّطلت يتلا ةيوثألا كلذ دعب
 فايشأو :داح رمحأ فايشأو :سيدنقاقلا رذو «ناقيط امخرطلاو جرادلاو رّضحألا

 ّبلقت نآب اهل كلامعتسا نوكيو «يريزعلاو «نوقيلسابلاو «ريبكلا ايانشورلاو .ختخسور
 هّدرت مث داحلا ءاودلاب هكحتو ءأسباي وأ ناك اكوكحم ءاودلا نم ليملا ىلع لمحتو نفّجلا
 :يدامرلا وأ لوسغملا غذاشلا وأ الحنا وأ ,يؤلؤللا رّبغألاب َنيعلا ُدُرِبت كلذ دعبو «قفرب
 هنم هيحاص صّلختف ديلا لَمَع ىلإ جاتحُي ناك ًالّبَس هب ُثأربأ دقو .هل اهعفنأ وهو

 .ديدح ريغ نم
 هلامعتسا دعب ٌراحلا ءاملاب نّيَعلا لسغب هّرمأت نأ ٌُبجاولاف ٌراجْنِز هيف ءاودلا ناك نإو

 هنم رض ام لباقي نأ يغبنيو ءبّصَعلل ةّياكن هيف َراِجْنَّرلا : لوقي خيشلا نإف «ةعاسب

 .راجلا ءاملاب بصعلاب

 ةّدح < تنكس اذإ لب « 1 ىلع (4312ًاليم ٌراحلا 0 عي سا هر

00 

 (430) نأ كل يش 0

 ءاهنع ٌداحلا ءاودلا عطقاف ٌنيعلا تّيِيَح ىتمو «يدنهلا ٌدوربلا لّبسلا عفني امم

 .(ره قورع يفه س يفو (اهقورع» ب يف (426)
 .مدقت دقو «حلمملا ددقملا محللا : دوسكمللا (427)

 .فقو : جل (428)
 .؛مهطالخأ ؛مهكراشي ءمهترارح» لصألا يف (429)
 .«كنأ» س يف (430)

 .«ليم» لصألا يف (431)
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 تارَّذَخُملاب هجالع نم رّدحاف ٌضرم ايف ضرع نإف دوسألا فايشألا لمعتساو
 اذه نيذابارقأ يف ةروكذملا تابكرملا هذه عيمج (432)دجتو «هريغو ضيبألا فايشألاك

 قاّمسلا فايشأ عم هنم ريسيلا ناك نإ الإ تورزنأ رورذ لبسلا يف رذحاو «باتكلا

 ًامايأ ٌقاّمسلا عقتت نأب كلذو ةميظع ًةعفنم برَجلا نع دلوتملا لّبسلا يف هل نإف

 هناف للظلا يف فيو «ًافايشأ هنم لمعتستو ًايبرع ًاغمص وأ تورزتأ ليلق هيلع يفصتو
 .ةعمدلاو ةكحلاو برَجلاو لّبَسلا يف عفنلا غلاب

 ٍجاجّدلا هضيبت ةعاس جاجّدلا ضيب رشق ذخؤي نأ اغلاب دجوف لبسلل برج امتو

 يفصي مث م ةردع 439 قيقث رم ىلخ يف لقي «دوجأ نك 8ةاحبف ناك نإو
 .هب لحتكيو «قَحْسُيو نك يف ففَجيو

 .ةيِقّتملا تالفيرطألا عم نيجاعملاو ةّراحلا تانشراوجبلاب هليلحت ىلع نعتساو

 نيرشعلاو عباسلا حوللا يف كلذ ُدجت ام ىلع ةطَقُل الإ هل سيلف رُسْعو نَمْزَأ نإف

 .ديلا لمع نم
 اهّيأ «لفنرقلا «قيتعلا تفزلا ءاَوُيزوُج ءًالحكو ًالكأ نوسينآلا : ةعفانلا تادرفملا

 طلخم اذإ ّجرتألا ٌضامح الحك ٍنايبصلل ّضراعلا لبسلا عفني اهملا رجح ءًالحك رّضح

 حلملا ناجنزلا الحك هٌعفني هدحو هؤامو ءاهّلعف ىؤقو ًاحلاص ناك لّسلا لاحكأ يف

 ءامب هللا ةراصعو ءالحك رضح ْآَهُيأ ,يدنهلا قدنبلا وهو (43ةهةّنرلا «يفاصلا
 يف ّضِراعلا لبسلا يفشي ديصعتلا غمص .ًأطوعُسو ًالحك ٌبيجع لعف اه شوجنزرملا
 ,عوتيلا نبل ءرْحَبلا ناسل «ديدح ريغب أربي ىتح ؛هلصأتسيو «ءابدنهلا ءامب فيذأ اذإ نْيَعلا

 «ضيماجلا نامرلا ءام ,ديدحلا راجنز «قرحم دّنسب ءبّضلا رعب «رافلا ءرخ «اينومقسلا

 .«دحتو» لصألا يف (432)
 .ةجاجدلا اهضيبت ةضيب لوأ وه : حيتفلا ضيبلاو (ًاحيبق» س يف ١)433(

 .4(فقث) س يف (434)

 .دمتعملا يف اك «هترلا زوج: وهو «هانركذ ام باوصلاو «ةئرلا» لصألا يف (435)

 2ظ)01



 هءاذغ لعجاو «ةذدععب و لّبسلا عطت لبق لمعتسيو رضخ اه «قرخحت يرحم ناطرس

 ينرقلاو مجّبملا ٍقورُغ نِطاب يف هّبعشت نأ ريغ ًالوأ ركذ ام وه : ٍقرلا لّبسلا

 .لوألا عْوّتلا م هسمتاف ءمدقت ام هرمأ يقاب يف لوقلاو ءدشأ ةيباّسلاو ةّيناَحّدلاو رثكأ

 .قافّصلا لخاد يتلا قورعلا نم هدلوتو «فَعْضُأ

 مامّعلاك مجلتملاو ينرقلا قافصلا لحخاد يتلا «436داروالا ىلع ىرت : ةمالعلا 7 سلا ل# 2 سارح

 لاكأ هعشي (يرلا» ىمسي كلذلو (6 ريسي هرم عم ةينرقلا تّمع امبرو أه يشْعملا

 ةرثك عم سمشلا عوض ىأر اذإ ةصاخو «لاوتم ساطعو ,ةغّدغدو ةكححو ءهجولا يف

 .رصبلا ةملظو «نيعلا رْعق 5 نايرضو رغومد

 رابألا نيم يف راحاو «كل مدقت اك ةبقنثاو ةيمجلاو دئصنلا دمسعا : جالعلا ظ

 ايلا دم حاط ومشلاو قيقتلا لعب تاسوطشلاو ةررقلا ةدايزب عونلا اذه يف ينأ م

 بجيف ءأذفنم كئَحلاو نيرْخْنِملا نيب نأ ملعُت تنأ : طيعَْتلا ةفص كل فصاو انأو
 ٌذفنملا كلذ ُدَمْسُي ثيحب نيشحت ليدنمب هكسمتو ,جراخ ىلإ ناسللا ٌبذجت طيعسّتلا لبق
 .ناسللا بّيس مث 437ةهْيته ْتْبلاو «قلحلا ىلإ هذوفن َنمأتف ,ءطوعسلا بلقا مث

 دقلو «ديدَحلا نع ىنغأو ايفاك ناك امبر لّبسلا يعون ين مدلا جارخخإ نا ملعاو

 هطَقل ىلع ٌمزعلا ىوقو «يوّمد لبس هب ناك صخش عم «4350بلح ةنيدمب يل ىرج
 ةسمخ نم بيرق هنم ٌثعبناو هّبْعك رّسكناو ماّمحلا يف غارفتسالا ٌبيقع عقوف

 .ةدروألا : ديري (4369

 .«ةينه» لصألا يف (437)

 .نفلاو ملعلا يف ًارابك ةقلامع تجرخأ «ةيروس لامش يف ةنيدم (438)
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 الف لّبَّسلا نم ٌسنجلا اذه امأو «جالع ريغ نم لّبْسلا ءىربف ..رثكأ وأ مد (439)نانمأ

 كلذكو ءمحلتملاب قاصتلالا ٌديدش ناك اذإ ةّصاخو ءديدحلاب هيلإ ضرعتت نأ كل يغبني

 لاحكألاو ةيقّْتلاو دْصقلاو ةّلّهسملا ةّيوذألا لب ءنّْيَعلا ىلع طخ اهجبالع نإف «ةرففلا

 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف تابكرملا نم همسا دجت امو «ةروكذملا

 رظانلا ىلع لبّسني نأ وهف : لّبَسلا ةلع امأو «ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 نأ وهو «بطرلا لبّسلاب فرعي : اهدحأ : عاونأ ةمالث وهو ءضْيْبألا ءاشغلاك ءيش

 .هيف تحرط اذإ ةراتصلاب ُقّلعتي ال اذهو ؛نافجألا يف ةّطرفم ةبوطرو ٌمّمدت هعم نوكي

 الو ةبوطر اهيف نيبي ال ًةفشان ُنيعلا نوكت نأ وهو ءسيايلا لّيسلاب فرعي : يناثلاو

 .اهيلع ًالبسنم نوكي ءاشغلا نأ ريغ (4400ةّفِشانلا نويٌعلاك نوكتو َةَعْنَد انم ليسي

 .ةقدحللا ةيشغتب رّصَبلا ٌعنمو هلابسنا مكحتسا دق لبّسلا ٌنوكي نأ وه : ثلاثلا عوبلاو

 اهقورُم خافتنا نم نْيَعلا يف ضّرعت ةواشَغ لبسلا 4410: سيئرلا خيشلا لاق
 .ناخدلاك اهنيب اميف اهنم ءيش ٌجاستناو ءيئْرَقلاو مجتلملا حطس يف ةّرهاظلا

 ضرعي دقو .ءاشِخلا ٍقيرط نم ابيلإ ليست ٍداوم نع امإ قورُعلا كلت ءالتما ببسو
 فعضيف ,جارسلا ءوضو سمشلا ّنِم (44ةاؤأتو ةٌواشغو ةعمدو ةكح لّبسلا نم

 صقتيو «رغصأ ريصت نأ ةّلّبسملا نيعلل ضرعي دقو .قلق ٍذَأتم هنأل امهنم (44ة)رظنلا
 .ىدْمُتو ثّراوتت يتلا ضارمألا نم لّبسلاو .ةقدححلا مرُج

 ةجراخلا قورعلا رورذ : جراخلا باجحلا نم هتّدام ٌرادحنا ناك ام ةمالع امأو
 ص ولا لا نا 4

ِ 

 ,(444)ةبقرلا قورع فو نيغدصلا ف ديدش كابرضو هجولا ةرمح و

 دقتعنو «ءاهقفلا ةغل مجعم يف اك ءامارغ 815,39 هرادقم نزو نملاو نم اهدرفم نانمأ (439)

 .اطخلا ضعب فلؤملا ريدقت يف نأ
 .«ةسيايلا) ب يف (440)

 .126/2 تنوناقلا رظنا (441)

 .«ررضتو» ب يف (442)

 .«رصبلا» هنم صنلا ذخأ يذلا نوناقلا ينو ةرظانلا» س يف (443)

 .نوناقلا نم اهانححصف «ةينرقلا» لصألا يف (444)
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 ةدشسب ذأتو لاكأو ساطعو ةغدغدو هج ولا ف ةكحف لخاد نم ناك ام تامالعو

 .ءوضلا

 ؛سأرلا يف ناهّدالا بّتجتيو «تايقنملاو ارارم غارفتسالاو ةيمحلا : جالعلا

 ظيلغلاو هب سأبال ةيقنتلا دعبو ءاضيأ هيف هركي (445)دقو ءطوعسلاو .هيلع ةّدمضالاو

 مث هل ٌءافش ضيبلا رافصف ةطقل نم ُنيعلا تعجو اذإو ؛هطقل نع ىنغ ال

 عيبرلا : هطّقلل تاقوألا دوجأو رضخألاو داحلاو نيللا م46 رحألا (446):فايشلا]

 ىلإ «7*4لوضفلا لوزنو عّجولا نم «447)لامأ الإو «ةيقنتلا دعب نكيلو «فيرخلاو
 كلذ عمو (ةيقنتلا لعب كلذ عيمجو سيدقلقلا لسعمو سطينغم ءاودب قيقرلاو .نيعلا

 جاتحتو ,هّدعبو عطَقلا لبق لمعتسُي يتلا ةيوذألا ةّدح ةياكن نم ةقدحلا ولخن ا هنإف

 ,(448)كلذ يف ةنكسملا ءايشألا لل

 لوبقو اهتَّرق بسحب اهلمعتساو ءهنم لوألا مسقلا نم اهنسقلا : هل ةعفانلا تادرفملا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءامل نيعلا

 .نيثالثو يناث لصف يف فطل امب : ءاذغلا

 : «45ةقدولا

 هناولا ءرثك الا ىلع ليلكإلا نس برقلاب محلتملا لع ضرعي بلص يساج مرو يه
 نس يفو ءافيصو اعيبر هدوجو رثكأو «يلا ضرم يهو ؛ضيبأ هنمو «رمح<أ هنم ؛ةفلتخم 0 . 7 8 نا | . 0: : ملا
 .محلتملاب صتعي عنابشلاو نايتفلا

 .مّدلا اهيلع بلاغلا محلتملا ىلإ ةدام ٌبابصنا : ببسلا

 .«دقو» لصألا يف (445)
 .نوناقلا نم هانححصف هربغألا مث لصألا يف (446)
 .نوناقلا نم هانححصف ؛«لوضفلاو هجولا نم نامألاو» لصألا يف (447)

 . ىنعملا سفن ةن ىلإ تّدأو «تاملكلا سفنب اهنكلو رخآ لكشب ٠ ب 5 ةرابعلا ثدرو 2448١

 .العممأا ككمتط (449)



 ,ةفلتخم هعضاوم هتّدام بسحب هنول ٌبلص يماج مرو محلتملا ىلع ىري : ةمالعلا

 نّيَعلا ةرمح عم رهظيو «نافجألا تحت وأ رغصألا وأ ربكألا قأملا ةهج نم نوكي دق
 رادقملا ٌريغص نوكي هنكل ؛ليلكإلا لوح ةّداحلا دامرألا يف رهظ امبرو اهئاقن عم وأ

 .راغصلا ٌولّوللا هنأك ىرُي ءددّعلا ٌريثك

 هنإف اياكلملاب نيعلا رذُتو ءءاذغلا ٌحالصإو ملألا بناجلا نم لافيقلا ٌدصف : جالعلا

 ابو .«59يتورزنألا ضيبألا فايشأب همدقتف نّْيَعلا رارمحا عم َقَدَولا ناك نإو ّمفان

 .ةدحلا عم «يروفاكلا رورذلاو :«*؟!)يلع نبا درو هعفني

 هل ام لكو«هريغو نّيللا رمحألا فايشأ لمعتسا ءاهليلحت رُسعو ءاهتدم تلاط نإف
 تافايشألاو تارورذلا يتاب عم هماب توبثملا ءاودلا ُدمتو ركُد يذلا نم ليلحت لضف

 .باتكلا اذه نيذابارقأ لوصف يف كلذل ةعفانلا نم اهريغو

 تابن ركس ءائيمام ىاسنلا نبلب ًأطولخم جيذاش ؛تورزنأ : هل ةعفانلا تادرفملا

 «قبنزلا لصأ «نيتنسفالا مئوبابلا ًالوطنو ًادامض اهعفني اممو ءارورذ لمعتسا رضح اييأ

 .ًالوطنو ًادامض عفن رضح اهْيَأ ءامامح ءاثيمالا قرو ءجورذاب ءجسفنب «رافلا ناذا

 ىَتْميلا هنيع يكتشي نم ىلع ىنهبلا قلعت حاسفتا َنيع نا : صاوخلا نم ليق امو
 ةدحاو هنم ُتَّدخُأ اذإ بابذلا نإ ليقو ءأربيف ىرسُيلا هّئيع يكتشي نم ىلع ىرسُيلاو

 اهنع نكْسُي هنيع يكتشي نم ىلع تقّلعو اهيلع طبرلا عسوو ناتك ةقرخي يف تلعُجو

 .اهملا

 يدَقلا نم بلح اذإ ةصاخو «عفنلا غلاب ناك ٌراح وهو نيعلا يف رطق اذإ ءاسنلا نبل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان نيعلا ىلإ

 .«يتورزنأ ضيبأ) ب يف (450)
 لعل نيلاحكلا ةركذت يف هفصو درو يلع نبا يدروو «يلصوملا يلع نب رامع دصقي هلعل (451)

  هقدو هلسغ دعب جاجدلا ضيب روشق نم ذخؤي : هتفصو : لاق 201 ص ىسيع نبا

 .عفان هنإف «نيعلا هب رذتو
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 جورج وهف ةقّدولاب فرعت يتلا ةلعلا اماو ,(452)ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 يف ةظيلغ لوضف تلصح اذإ جرت امّنِإ هذهو ءةمحش اهنأك محتلملا يف ءاضيب ٍةرث
 ,454)ق رحنت نأ ريغ نه ةمحلتملا (453)يف رْثَي ةقيقحلا يف يهو اهددحتف محتلملا
 فايشألا مث ٌدصفلاو «لّهسملاب ندبلا صقن (4ةاهجالعو ةردنلا يف ةقرخ ناك امبرو

 .ةينرقلا حورق جالع نم هيلع ام يتابو ؛«4*©روباس ىلإ ٌبوسنملا ضيبألا
 ناك امو ءْضاَيَلا ىلإ نوكي ينْرَقلا ىلع اهنم ناك ام «ةرثب يه سيئرلا خيشلا لاق

 ام ىلع نيعلا يف مّدلا ٌريطقتو ءدّصفلا اهجالعو «ةرمُحلا ىلإ نوكي محّتلملا ىلع اهنم
 نهدو رْمَكلاِب ةبورضم ضيبلا ضايب يف ةسومغم ٍةفوصب اهدمضيو «ةفرطلا يف انركذ
 .هبلح ةعاس نبللا نوكيو رم رزب هيف عَِط دق نبل رطقيو «درولا

 .نيرشعلاو عسانتلا لصف نم اذه بحاصل : ءاذغلاو

 .0457”ةعمدلا

 ثالث ىلإ ٌمسقنتو ءاهيكيسامو اهيميضاه فعض ٌبجوت نيعلا ىلإ ٌبصنت ةدام
 . يو ) ماسقا . 2458 5

 ع معا < 1 وهو «محتل لاب صتخي ؛ةخوخيشلا نس يفو «ءاتش هدوجو رثكأو : ةباشتم ضرم

 0:ئث72ب7ب 7/74

 .(38 ص) رشع يداحلا بابلا (452)
 .(يف ضرعي ءوتن) ب يف ()
 .(أاهرهوج نم كيش قرحني) ب يف (454)

 .«اهجالع» ب يف (455)

 .«روباسين» س يف (456)
 .اهعتسقتتمم (457)

 قأملا يف يتلا ةمحللا ناصقنل نوكت ةعمدلا» نينح لاق «288 ص يواحلا يف يزارلا لاق 458١(
 امإو ءتمظع اذإ ةمحللا هذه يهو «ةدغلا عطق جالع يف نيببطتملا طارفا نم وأ ربكألا
 .ةداحلا ةيودألاو عطقلاب ةرفظلا جالع ىلع حاحلإلل
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 نم نْيَعلا ىلإ يرجي غامتلا فحق لحاد ىلع ةّيلاغ ةيوطر لضف : لوألا ببسلا

 .كلذ ركذ دقو ,جراخ نم اهيلإ ىرجتو ءفُحقلا .جراخ ةبوطر لخاد يتلا قورعلا

 ةصاخنو «ةبطر ًامئاد قامآلا نوكتو ءدارإ الب نيعلا نم ليست ةعمد : ةمالعلا

 (459)ذادتشا : يناثلا ساطٌعلا ةرثك عم ِنالّيَسلا ثكُم لوط لوألا ليلدو ءيسنألا

 .ةروكذملا مثالعلا مدع عم اهُتيوطرو نْيَعلا ظوحج : ثلاثلا «نيغذّصلاو ةَهْبَجبلا ٍقورع

 ةعبرأ اهنم «ماسقأ ةينامث ىلإ ةعمدلا (450لاحكلا ٍناحتما باتك ٌبحاص مسق دقلو

 ءبئاثتملاو يكابلاو كجاضلا ةعمد يهف ءضّرَملا لاح يف ةعبرأو ةحصلا لاح يف

 ةعمدلاو «ةروكذملا ماسقألا ةئالثلا ضَرَملا لاح يف اهنم ناك امو .درابلا ءاوهلا المو

 .ضارمألاو .حورقلل ةعباتلا

 ليدعتو سيطغتلاو نَدَبلا ةيقنت دعب ةرغّرُعلاب : فخحقلا لخاد نم ُنئاكلا جالعلا
 ليدانملاب 46!)هكلدو سأرلا قلح مث ,هجازمل ةلّدعملاو ةيّوقملا جرايألاب ,غامّتلا 3 زم

 يف ةعمدلا مساب ًاتوبثم هارت ام لاحكألا نم لمعتسا مث «ليلق لك نع ةنئَحل
 .نيذابا ارتألا

 ٍنرقو ىحّرلا ٍرابغو ردك نم ًادامض ذختتت ءاقّنلا دعب فحقلا .جراخ نم نئاكلاو

 .ًاضيأ ةعمّدلا مساب ًاروطسم هارت امبو ءجّسوعلا ءامب لوبحم قرح لي

 مرصحلا ٍدوريب نّْيَعلا لجكأ غارفتسالا دعب : لضعلا فعض نع ةثداحلاو

 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف هارت امبو «نوقيلسابلاو

 «ينامي بش هيف يلغأ دق ٌنيتع ٌبارش ناكملا يف رطقي ,ةمحتلملا ناصقن نع نئاكلاو

 .اضيأ ناليسلا مسابو همساب ًاضيأ اتوبثم هارت امبو

 .(دادتما» ب يف 459١(

 .هيوسأم نب انحوي : وه (460)

 ىسيع نب يلعل نيلاحكلا ةركذت رظنا هانتبثأ ام باوصلاو «كلذو هقلح مث» لصألا يف (461)
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 كلذ ىلع لدتسيو ءاهجازم ٍدرب نعو «ِنيعلا .جازم ةرارح نع ةعمدلا نوكت دقو
 .كلذ دض وأ اهقورُع ةعيمو اهترمحو نيعلا (462)ءالتماب

 نخستف «غامدلا ىلإ بلقلا ةرخبأ دٌّعاصت نع اهنأل ,ةراح يكيي نم ةعمد نأ ملعاو
 ليستف «هماحدزاو لّضْعلا طْغََض نم نوكت اهنأل ٌةدراب كلحضي نم ةعمدو «هلابوطر
 .هيلع يه ام ىلع يهو ةّيلضفلا تابوطرلا

 ةقبطلا فعضو ءعالتما نم اهببس ناك ام ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاقو
 لك يف ليلعلا 4632لامعتساو «ءاذغلا حالصإو ٌغارفتسالاو دْضَقلا اهُجبالعف ةمحتلملا
 جيرتسيو ةيلاوتم نيتليل بحلا اذه نم همون دنع] راسبسلاب فورعملا بحلا ىلع مايأ ةثالث
 ثَبَحَحو دوار عبر للم هيلع ُدازي ءزج 4640[ رسما ارقيف جرابأ ذخ وي نأ هتفصو ةليل
 ىلإ مونلا دنع هنم لوانتيو ءزول نهد هيلع ىقليو «ىلقلاو لكلاب رّبدملا ذالوفلا ديدححلا
 هيف (465)ءنص امب َنْيَعلا لحكأ مث هرادق ديز حاملا لّمّتحا نإو ءمهرد ِنزو
 اذإف هنع ثحبف ةعمدلل الحك يطعي رايس نبا ناك دقو « «صفعلاو راتلجلاك ضباوقلا

 هئبرجف :.46©صمحملا ءاشنلاو لوسفملا ٌءايتوتلاو قرح فدّصلاو رانلجلاو درولا هب
 .غارفتسالا دعب هّتذمحف

 امبرو ةيئام (467)[ةيوطرب] ةبطر امئاد نيعل نوكت نأ يه ةلعلا هذه : خيشلا لاق

 ءةحصلا يف مزال ضراعلا نمو ؛ٌضراع وه ام اهنمو ؛دولوم وه ام اهنمو ,ةعمد تلاس
 : (4690ٌضراعلا ببسلاو ؛تايمحلا يف نوكي ا «لاز لاز نإ 59 ضّرَمل عبات هنمو

 .طوطخم 360 ص يقفاغلل دشرملا يف اك هانتبنأ ام باوصلاو ؛سملمب» لصألا يف (462)
 ,«دساو» س يف (463)

 جرايألا نم ذحخؤي رهف ٠ . .امأف ةتوعنم ةنعسن يهوذ لي 5 ك يف ءاج نيفوقعم نيب روصخملا (464)
 . مقتسم ريغ اههالكو (رمحلا

 .ةعقيإ) ب يف (465)

 .:ضخغا» س يف (466)

 .128/2 نوناقلا نم اهانكر دتساو لصألا نم تطقس (467)
 .نوناقلا نم هانححصف ءضرملا يف عبات ءلصألا يف (468)
 .نوناقلا نم هانححصف «ضراعلا يف» لصألا يف (469)
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 ببسب وأ (عبطلا ف قوملا ةمحلا نم ناصقُن وأ ؛ةجحضنملا ةمضاهلا وأ ةكيساملا فعض

 ع هي ع

 ليستف غامُدلا نم ةبوطرلا كلت ادبمو .ةرغظلا مطق بيقع وا (ٌداح ءاود لامعتسا

 عطق لاصعسا عم وأ ادولوم ناك امو امهركذ رركدملا نيقيرطلا دحأ ييف نيعلا ىلإ هنم

 ماروأ وأ ةّيغامد ةفال ببس ريغب تايّمحلا يف عُمّذدلا ناليسو ءامل ءرب الف (4729عقوملا]

 تايمعلا يف امأو مويلا تايمح نم ةيرهّشلا تاّيمحلا يف ضرعي دقو «ةيغامد
 وهو ضراعلا سنج نم هلك اذهو ءدّدملا يف رثكت دقو ءرثكتف ةيومّدلاو (47!)ةينفعلا 2 لب . د

 .لاوزلا عيرس

 رورذلا : محللا لكآتو عطقلا َبيَقع ُثداحلاف ءِْضْبَملا ٌةَلدتعملا ةّيودألا : هجالعو

 وأ ردنكلاب هيسفن قوملا ىلع لّجكيو هريَّصلا فايشأو «نارفعزلا ُصارقأو «رفصألا
 .هل غلاب ,(4733ةيودألاب (472رسمشيو ضماحلا نامرلا ةّصاخ هناخدب

 امن ةمزالملاو (قيرلا ىلع ماّمَحلا لوحد هل برج اممو

 ايانشورلاو نوقيلسايلاك «4742ةللخملا عومّتلل ةّرِملا ةّيودألا نأ هلمعت نأ بجي اممو

 اهجارخإب اهيقنتو عومّدلا ةلمج لصأتست اهنإف ءاحل ةّبذاجلا اهنيعب يه ةّداحلا تافايشألاو

 تاي ٌوَقملا هل لمعتست نأ بجيف تاح ءاود لامعتسا م عئام نيعلاب ناك نإ الإ ءاهايإ

 هللا اَض نإ «نيذابارقألا 5 هيلع فقتو («يرصملا رانلجلا لحك لثمك اهيراجم ةقيضملا

 .ىلاعت

 .نوناقلا نم اهانكر دعساف لصألا نم تطقس (470)

 .نوناقلا نم هانححصف ؛ةينفعلاو ةيمويلاو ةيرهشلا» لصألا يف (471)

 .نوناقلا نم هانححصف ءسحنيو : لصألا يف (472)
 5 129/2 نوناقلا يف ءاج ا صنلاو الغ اراصتخا انيس نبا صن فلُّؤملا رصتخا دقل (473)

 خبطي نأ : كلذ ةفصو «ةيودألاب ضماحلا نامرلا ءام نم ذختملا ءاودلا هل برج امجو» ىلي
 جرهزليفلا نمو ضضحلا نمو يرطوقسالا ربصلا نم هيف ىقلي مث ءفصنلا ىلع هنم لطرلا
 نيعبرا سمشيو «ناقناد كلسسملا نمو «لاقثم دحاو لك نم ائيمام فايش نمو نارفعزلا نمو
 .«ىطغم جاجز يف موي

 .(ةيلخخا» س يف (474)
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 ءاملاب نّسملا ىلع تكح اذإ قيقّدلا نويروطنقلا ةراصع : هل ةعفانلا تادرفملا
 نارفعز «تفزلا ناخد ءالحك ففجملا لصبلا ءام ءَةَعمَدلا تّعطق نيبجلا لع تخطلو 0 0 2 8 »_

 اكوكح سلاغانأ رجح ءالخك عفن رضح اهي وأ ةافحلسلا ةرارم ءدرو ءامي ًالولحم

 الحك ربونصلا ناخد مّدلا نول هبشت هتكاكح اذهو ءاروطق ةَعمّدلا عطقي ءاسنلا نبل عم
 ,عومدلا ٍةرثك نم اعَفُن الكا اذإ هبيضقو هلصأ (ةحالفلا باتك نم) ىبرم وأ ًادامضو
 جئتار جيذاش ءرفصأ جليلهإ أروطق ائيماملا ةراصع اخ وطل اهعنميو ةعمدلا ٌعطقي ءٌربص

 .ةرفظلا عّطَق نع ةنئاكلا ةعُمدلا عطقي هتاخد (فيرشلا تادرفم نم)
 .نيثالثلاو يناثلا لصف يف هدجت ام : ءاذغلاو

 .475ةليبدلا

 يفو ءآفيص هدوجو رثكأو ؛كلرتشم ضرم وهو ,خّسَولا ةريثك ةقيمع ةحرق يهو
 .رك ذيسو «يلرقلا ْق رهظي دقو «فوخت وهو ,محتلملاب صخب «نابشلاو ابصلا نس

 ءارفصلا اهيلع بلغت دق «محّتلملا باجحلا ىلإ ٍةَبِفَع ةذاح ٍةَدام ٌبابصنا ببسلا

 «نيعلا ٌتابوطر ابنم تلاس امبرو ,ةخسو ةقيمع ةّحرق محتلملا ىلع ىرت : ةمالعلا
 .اهيلع (47©ةبلاغلا ةداملا بسحب اهنول ءديدش ملأ عم نوكتو

 .قرعلا ٌراردإو هولا ةرمحو «مفلا ةّوالح : ةيومدلا ةمالعو
 ةليخلاو ىلألا نيكستو «بلاغلا طلخلا نم ةعيبطلا لاهسإ مث «لافيقلا ٌدِصف جالعلا

 ابألا فايشأو «ينويفألا ضيبألا فايشألاب ًالوأ لحكلاو «ليلعلل موّنلا بلج يف
 توبثملا رورّذلاب اضيأ اهّرذو ءرثأ ريغ نم ملت اهنإف همساب ةتوبثملا ةخسنلا ةصاخو 2 ع 8 2 ع 1 ل 8 5 -

 .هطممعمع (475)

 .ةبلاغلا ب يف (476)
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 دعست كلذ دمتعاف «باتكلا رخا يف كلذل ةعفانلا تابك ملا رئاس عم كلذ دجو اهمحاب

 .ىلاعت هللا اش نإ

 .ىلر مه تورزنأ «لوسغم جنذاش «قرح حيض هل ةعفانلا تادرفملا

 .نيثالثلا لصف يف هدجن امث : ءاذغلاو

 :47)>ةتوتلا

 قلملا يلي امم محتلملا ىلع جرخي .لكش يف ةتوتلا هيبش لخلختم وخر رمحأ محلا يه

 «سيئرلل سوؤرملا ةكراشم يف تملع ا «روكذملا ببسلل نافجألا كراش امبرو «ربكألا

 .ملس «نابشلاو ابصلا نيم يفو افيصو اعيبر هدوجو رثكأو ءيلا ضرم وهو

 .وضعلا يف نقتحي ظيلغ ءيدر ٌدساف مد : ببسلا

 قورع هعم .ٍداوسلا ىلإ ليمي دقو «ةرمحلا يئاقي سيل روكذملا محللا : ةمالعلا
2 

 .ةقيتعلا ةرفظلا لائم ةدتمم

 ,478)رارم «ىئوقم ةهكافلا خوبطمب ةعيبطلا لاهسإ مث .لافيقلا ٌدصف : جالعلا

 ةيقنت يف لابي نأ يغبني كلذلف ءمطَقلا دعب ةدواعملا ةرثك هتداع نم ضرملا اذه نإف

 نيرشعلاو نماثلا حوللا يف اتوبثم هأرت ام ىلع قفرب عطقت مث ءاهعطق لبق سأرلاو ٍندَبلا

 نوقيلسابلاو ايانشورلاك دئازلا محلل ةّيئافلا ةلاكألا ءايشألاب كلذ دعب اهجلاعت مث

 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف تابكرملا هذه عم اهمساب ًاتوبغم ىرت امو رضخألا فايشألاو

 َكلحتو ًذالوفلا ةصاخو ليملا ىلع هنم لمحت نأب ءاوّدلاب ضرملا سفن دصفت نأ يغبنيو ش

 ءاهجازم ٌحِلِصُي امب لب .ٌداحلا ءاودلاب اهجلاعت نأ كايإ نْيَعلا تّيمح ىتمو «عيضوملا هب

 .ىلاعت هللا اش نإ هعطق دعب ضرملا اذه يف ٌُديفي ام ُماّمحلاو ءلوألا كجالع ىلإ ٌدوعت مث

 . ل عسصممعأملق (477)

 .ًارارم ةعيبطلا لاهسإ : ينعي (478)

 د



 امو اهعطق لبق ةتوُثلا لَكَأ رضح اهبأ ,هفانصأ عيمج ٌبش : هل ةعفانلا تادرفملا

 افوزلا وهو فوصلا ّمَّسو «ساحنلا لابوُث ,ديدحلا راجنز «عطقلا دعب اهنم فلختي
 ناّبك ةقرخ يف قّرحْملا يّربلا مركلا رهز ءاينومقسلا ءعوتيلا نبل ءرْحَْبلا ناس ؛بطرلا
 ,ررنتلا فزخ ؛يرْحَْبلا ُناطرسلا «يئارّدنألا ٌحلملا ءسآلا ٍقرو ٌدامر «لسعلاب قرحملا ىلع
 .الحك رّضَح اهيأ

 : 47:*ليازلا محللا

 نّيفاملا دحأ يف نوكي دق ةّمِجَتلملا ةقبطلا ىلع تبان ءام ةبالص هيف يددغ محل وهو

 هدوجو رثكأو «يعيبط ريغلا رادقملا ٍةَدايز ضارمأ نم دعي ءلفسأ نم وأ .قوف نم وأ

 .ًاميلس ؛نافجألاو محتتلملاب صتخت «ةبيبشلا نس يفو اعيبر

 ءوسل محتلملا نم عطقت يتلا ضارمألا نم هريغ وأ ,حاّر ٌبيقع امإ : ببسلا
 .ٍداب ببس نع نوكي دقو ءاهدهع لاط دق ةحرق ٌبيقع وأ ء.حّذَف ٌبيقع وأ ,جالعلا

 بلص ءقان ًادياز ًامحل ةروكذملا بابسألا دحأ ٌبيقع محّتلملا ىلع ىرت : جالعلا

 هتمالع ُماَمت ىلوألا ينو ةرْمَلا يناقب سيل هنولو «ةّئوُتلا مح ةواخرك ةوحْنَر وأ مرجلا
 نإف ,جرايألاب ىّوقم جّسفنبلا صرقب ةّيِقنتلاو لاهسإلاب مث ءدّصفلاب ءىدتبي ٌجالجلا
 يف اهركذ نم مدقت ام لثم ةلاكألا ةيودألاب هئرب يف ٌممطاف ًاليلق ارادقم ٌمحللا ناك
 ًاروطسم هارت ام ىلع ديدحلاب هجالع بجيف ؛ىقبتو لكاتت مل نإف «ةرفظلاو لّبّسلا
 ةيلاجلا ةلاكألا ءايشألاب هينفت ىقبت امهمو ءديلا لمع دنع نيرشعلاو عساتلا حوللا يف
 نيذابارقأ يف هل ًاعفان همساب ًاتوبثم ءاود تابّكرملا هذه عم ىرت ءدئاّزلا محلل ةيبفُملا
 دعب الإ اذه لعفت الو ؛سيدقلقلا ءاودو ءأديججب هديفي سطينغملا ءاودو ؛باتكلا اذه

 .غامدلاو نيعلا ةيوقتو غارفتسالا

 وهو بطر افوز «لسعب اطولخم راجنز بسلا فاتصأ عيمج 6 كلذل تادرفملا

 .0:ةطانإ هةصق ةيبيبخلأ ماروألا فصي هنأ ول 5 ودبي (479)
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 ؛يلَقلا ءام .هلكاش امو افوزلا ؛ىعرت يتلا مّتْعلا ةيلإ تحت نم ذخؤي يذلا فوصلا خسو

 .ىلاعت هللا اش نإ «دعبو هعطق لبق دئازلا محللا ىنفا احسك لمعتسا رضح اهيأ

 .جرارفلاو محللا فيطل عم نيرشعلاو عساتلا لصف نم : ءاذغلا

 : «50لاصتالا قرفت

 عبرألا يف دجويو «محّتلملا ةحرق ىمس هدهع مداقت اذإف (مِجّتاملا يف ضرعي قارخنا وه

 ةلخادلا هبابسأ ىضتقمب هتمالسو «رثكأ نايبصلاو فيصلا يفو «نانسألا رئاسو ءلوصف

 .ةجراخلاو

 عقو هنأ بلح ةنيدمب رباكألا ضعب يل يكح دقلو «ةيدابلا بابسألا ضعب : ببسلا

 «حرجلا يف ٌميش اهنم رسكناوءهعم ناك دبع اهججرخأو «ةقورحم ةباشن ٍداليملا َةليل هنيع يف

 لك نعو «نيعلا مظَع نيبو ةبلّصلا ةّقبطلا نيب هيلع يف دنس ةدم تيقبو هب املعي ملو

 قاَذَُح اوُعَمَتِجا نيحف أبْشَحت حرجلا يف نأ ءابطألا ملعي ملو «مِرَتو نيعلا ملأت ليلق

 اذإ بّشَحلا فرط ٌنابف حرجلا ٌعضوم فشكف رهام صخش مهنم ناكو نيلاحكلا

 ٌدوع هب اذإو هَبَدَجو همّرلو ,489تفّشلا هنم نكمف دئازلا محّللاب رتكسا دق ناك

 ىلإ تداعو ٌنيعلا تّمصَتلا هبْذُج دعبف ,482)يطسولا عبصإلا لوط يف دوسأ حوعم

 .ءاقرز ًالوأ تناك نأ دعب ءالعش تراصو ءاهُرون ّصقنو ؛يعيبطلا اهلكش

 .ةفورعم : ةمالعلا

 ٌداوملا بابصنال ةناملاب ةُهّْبَجلا ٌدامْضو «ملألا بناجلا نم لافيقلا دصف : جالعلا

 نإو «لوسغملا منَذاشلاب نّيَعْلا لَسكاف مد هنم ٌثعبنا دق ناك نإف «هريغو ٍجّسْوَعلاك

 مجلي ملو حرج كانه ناك نإف «ةّيوقلا دئافَرلاب َنيعلا ٌدشو «ىلرملا ايتوتلابف كلذ نكي مل
 (يِدْرَولا رورذلاو رابآلا فايشأك «حرجلا محلُي ام تارورذلاو تافايشألا نم لمعتساف

 0 )48 0١ص اند عانوا ا8'هانصسلو .

  )481١.نيسأرلا قيقد طقلم : تفحلا وأ تقشلا

 ) )482.مدلا فيزنل هريدقت يف كلذ لثم هل قبس دقو ,ةغلاملا ىلإ ليم فلؤملا نأ رهظي
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 ىلإ اهدعب هلقنا مث ؛ «لاحلا ىضتقم ٌعبطلا نلف 2 نّيلف «ةعيبطلا تلقّتعاو ءوضعلا ىمح نإف

 .483)لاملا لاتحا ىضتقمب لاحكألا ىلإ هجّردو نّيللا 0 فايشألا

 ةجوزل «قيوّسلا عم مركلا قرو جنب ,خيطبلا ٌروشق : هل ةعفانلا تادرفملا

 قرم رابأ ءلوسغم قرع جنش «نيعلاو ةَهْبَجلا ىلع ادامض رضح اهيأ «نوزلخحلا
 ءدرو ءامب كوكحم لفوف . الحك وأ ًارورذ رض اهيأ ءلوسغم قرح عدو «لوسغم

 .ًاروطق عفن رضح اهنأ ءاسنلا نبلب كوكحم ر دك

 .نيثالثلاو عبارلا لصف يف هدجت امم : ءاذغلاو

 : اهيف ماسجألا ضعب عوقو دنع نيعلا رثأت
 لوصفلا يف دجويو «ةكرتشملا ضارمألا نم ناك لاصتتالا قّرفي نأ ىلإ غلب نإف

 .هببس ىضتقمب هتمالس يبصلاو «حايرلا دادنشا دنع هرثكأو «عبرألا

 رم دقلو «نيعلا ءازجأ ضعبب وأ «نفملا نطابب ماسجألا ,ضعب قلعتي : ببسلا
 ىلعألا نفَجلا ٌتكَكح يننأ ةيوبن ةيرجه ةئامسو نيسمخو ينثأ ةنس بلح ةنيدمب يف
 ءابب ٌضيرملا ملعي ملو «هيطايب ةّشَق قلعت هّببس ناكو هل لصح دق ناك برج نم

 نيحف ءدوع ةعطقب ركسلا قِلَع هنم ريثك مد ثاعبنا دعب عاقنلا فَلا براق املف
 تّقو دق هنفج ُكلح خيرات ىلإ رّهشأ ٍةعست ةدم اهل نأ ٌضيرملا ركذ«هنفجب نم ُةتجرخأ

 .هئاقنو هتحص لاح ىلإ نْفَجلا داعو ؛ٌضيرملا حارتسا (48ةاهّتْلُرَأ نيحف ههنيع يف
 اذإو ءديدشلا ءوضلا يف ةصاخو .عومدلا ةرثك عم نيعلا ٌحتف ةدوج عنتمي : ةمالعلا

 ًاقلاع ًائيش ٌترظن تْئَعو َّنفَجلا َتْبلَقو ّنيعلا ٌتْحَنف

 ٌرطقيو «بذعلا ٌراحلا ءاملاب اهلسغتو «تارم ةيراج نبل نْيَعلا يف رطقي .: جالعلا
 نايك ةقرخ كعبصإ لع فلو نْفَجلا بلقاف الإو لاز نإف «قيقرلا ضيبلا ضايب اهمف
 ليملا سأر ىلع فلف ينْرَقلاب وأ مِجَتلملاب اقلاع ناك نإو ب َىِلَع ُلَق ام ّلخو ةمعان

 .«نيعلا» ب يف (483)

 .«اهلزنأ» س يف (484)
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 (485) شاقنم ىلإ تجتحا ناف «قفرب هذخو «كعبصإ سأر ىلعو «ةمعان ٍناتك ًةقرخ
 ةرفُح هيف راص وأ ءكلذ نع نرَقلا رثأت دق ناك نإو ِنّْيَعلا حرجت نأ ُرَّدحاو «لعفاف

 فايشألاف ٌرّدكت نيعلا يف يقب نإف «يرمدلا رورذلاب هّرذو ,رابألا فايشأ نْيعلا يف رطقف

 دصفاف ٌنيعلا تيمح نإف «باتكلا اذه نيذابارقألا يف تابكرملا هذه دجتو .هل عفان يلفوفلا

 فايشأك «ةدّربملا تافايشلاو تاخوطلملا نيعلا ىلع لمعتساو «ملألا بناجلا نم لافيقلا

 .ناوضر نب رّشعمو لدنصلا

 ناويح راهم وأ اليل ريطي يذلا ناويحلا يف نإ : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ٌرذلاك (487)ةفصلا يف وهو «ةقيقر ةحنجأ هل ,(486)|دج يفخ ريغصلا ٌقّبلاب ٌةيبش

 ًاريثك نيعلا يف عقيو عنيعلا (488)(بالك : ةيطبنلاب نابتو ناقمرج) لهأ ةيمست الثم

 مل يذلا ُبيبطلا نظيف قرمحو ٍديدش ملأب اهّتضمُيو نّيَعلا قّرْخِيو «داوّنسلا يف قَرليو
 اذإو (489)ًاداسف الإ دادزت ال ٌنيعلاو هَدَمّرلا يوادي امب اهيواديف ؛ةجئاه نّْيَعلا نأ رّهَمتي

 .499:ًيف ًاقِصَتلم ناويحلا اذه دج لمأتلا ىصقتسا

 ُنيعلا َكلَحُب نأب امإ نيعلا ىلع ذخؤيو ءداوسلا نم هُعلقو فرب هذخأ : هجالعو
 نيطلا دعب نيلي مث ,ناويحلا كلذ ىلع ُنيطلا ُضبقيف دعاس اهدشتو ًارذ يسرافلا نيطلاب

 دمكتو «ليملا كلذ يف ٌحمتتف «ةداح ريغ ٌعالضأ هل يذلا ليملاب دحؤي وأ «علقنا دقو

 اهدمكيو «ٌداحلا خفنلاب َنيعلا خفي ناك هنأ قارعلا نيلاحك ٌضعب ركذ دقو] راحلا ءاملاب

 هطبر لحني ناويحلا اذه ناكف «ةدع ًارارم كلذ رركيو حسميو «راحلا ءاملب ةجنفسإب

 لقنيو «قحسلا معانلا ضيبألا رورذلاب مث جذاسلا ضيبألا فايشألا اهيف رطقي م «هقزلو

 .نيسأرلا ضيرع طقلم : شاقنملا (485)

 .(ادج ريغص هنأ ىتح) 134 ص ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تدرو (486)

 .ةيطارقبلا تاجلاعملا يف تدرو اذكه ركّدملا (487)

 .اه ىنعم الو «فالث ةيطلملاب ناقمرج» : س يف (488)

 .«ناسنالا» س يف (489)

 .(افيفع) لصألا يف (490)
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 د .(49!)[ريبكلا رورذلا ىلإ

 هنيع يف َنيبتف ًاكيش رّثوي لو ءجالعلا عاونأب جلوعو دمرلا هب لاط نم ُتيأر دقو ظ
 دعب ُنيعلا تقصو ءرافّصلا كمّسلا سولف نم ًاسلف ناكو علف ءءاشغلاك ٌقِصَتلم ءيش
 .نيللا معانلا رورذلاب مث ضيبأ فايشأب جلاعي دقو :كلذ

 ىلع عضو اذإ (492سيلاغانألا بشخ : نيدلا ايض لاق هل ةعفانلا تادرفللا
 ًالْخك عفن رضح اهيأ ءلفوفلا ,يذاشلا ءجنشلا ءاهّجرخأ نيعلا يف عقو يلسلاو كولا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .نيثالثلاو عبارلا لصف يفو هدجت اميف ٠ ءاذغلا

 .ب نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (491)

 تاحلطصم ىسوم مجعم يف الوءتابنلل ياهشلا مجعم يف الوءةنديصلا بتك يف هدجأ مل (492)
 .«لجعلا فنأ» ىلع همالك دنع ةنديصلا هباتك يف ًاضرع يتوريبلا هركذو ؛بيطخلل ةيعارزلا مولعلا
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3000-5 

77 

 رجا .يرج) ىع
 ىسيمورب» نيد سكش)
 دييديكب طل نكوحمحم ثا ت1 اس

 ةينرقلا ةقبطلا ضارما

 : 493ةردنلا

 ءازجأ نم ءزجل ٌضرعي «تامالعلاو بابسألاب» فورعملا هباتك يف يدنقرمسلا لاق

 ًافيرخو ٌءاَعْش هدوجو رثكأو ؛ضارمألا ,سانجأ ةثالث نم بّترم وهو ءريغص مرو مجتتلملا

 .نيعلا ىلع فيخ لميهأ نإ «خياشملاو لوهكلا نس يف
 ظلغل ٍةقرز ىلإ لام امبرو «مراولا عيضوملا تحت ىلإ ةظيلغ ةّدام ٌبابضلا : ببسلا

 ظ .هنول ريغيف «هيلإ ةّيصنملا ةداملا

 مجتلملا ءازجأ ضعب يف ءرغصأ وأ ةصّمحلا نع ربكي ال ًاريغص مّرَولا ىرت ةمالعلا
 .محتلملا ىلإ ةبصنملا هتدام بسحب كلذ هعبتي دقو ءةعّمد الو ملأ الو ٍةرْمُح ريغ نم

 ىّوقملا جّسفنبلا صرقب بلاغلا طلخلا ٌصيقنتو «هفيفختو ءاذغلا فيطلت : جالعلا

 ةّيوقلا دئافرلاب نيعلا ّدش عم نوميتفالا خوبطمبف ةبلاغ ٌءادوسلا تناك نإو «جرايأب

 حّرقتو ْملأو ةرمح كلذ عبت نإو هقّيلاعلا ٌداخْما ىلع افقلا ىلع ٌمونلاو «يصاصرلاب اهليقنتو

 حورفلا .جالع رئاسو يدْرَولا رورذلاو يتورزنألاو يرُدْنكلا فايشألاب همبلاع عيضوملا
 عم باتكلا اذه نيذابارقأ يف اهدجت تابكرملا هذه ٌرئاسو ءظوحجلاو حورجلاو ءوتنلاو

 .ًاضيأ ةصحلا ءاود

 ءضيبلا نايبو «سباي ٌدرو .رّدْنكلا عم ىلقاب .نوقيطرطصا : هل ةعفانلا تادرفملا

 .ًادامض رضح اهي
 .جوبمطلاو جاردلا عم نيئالثلاو يناثلا لصف ف هدجن امه : ءاذغلا

 .ةااعروتنم كممهزانمعغم »لانك ؛ ةردنلا (493)
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 : 054نيتلاوبلا

 رطقي نأ يف نيعلل ضرعي دق ام : تامالعلاو بابسألا ْف اضيأ يددقرمسلا لاق

 فيرخلا يفو ءلوصف عبرألا يف دجوي يلا ضرم وهو «عطقني مث ءام تارطق اهنم
 ثاعبنال محلتملا يذويو «ىلعألا نفجلاب صقخي ءرثكأ خياشملاو لوهكلاو «ءاتشلاو
 ملس «محئلملاو نفّجلا نيب كرتشم وهف ءهنم ليسيو «هيلإ ءاملاو ,عومدلا

 نم ءزج يف ثدحيف ؛لعأل نفجلا ءازجأ ضعب , ىلإ ٌتِصنت ةيقروب ةدام : ببسلا
 ىتمو املا نْيَعلا ترطف نجلا ةكرحب محتلملا تقحلا ىتم (492ةنوشحخخ هنطاب ءازجأ
 .عطقنا هقشلت |

 ليي ءام ءوتن اهل ًةنوشخ هعيضاوم ضعب يف ىرت ىلعألا َنفجلا ٌتبلق اذإ : ةمالعلا
 .يفن هنطاب يقابو «ةرمح ىلإ

 يناثلا عونلا جالع يتابو نّيللا رّمحألاب ُنيعلا لحكت ةّيقْتلاو دصفلا دعب : جالعلا
 اذه رَكذُي نأ ىلوألا ناك دقلو هل ٌمفان ًاضيأ ةعمدلا ُجالعو ءبّرَجلا نم ثلاثلاو
 نب ىلع ةركذت-نع هلبق امو وه اصقان ناك ثيح لب «نافجألا ضارمأ دنع ٌضرملا
 .محتلملا ضارمأ رخآ امُهَركذ ٌتلعج مجحتلملاب ةكراشم ًاضيأ ال ناكو «لاحكلا ىسيع

 نم (496زيلق لك يف رطقي نأ وه نيتلاوبلا : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 يف ثدحي ٌظلغ وهو مسالا اذهب ٌضرملا اذه يمس كلذلو ءعطقني مث ٌتارطق نّيَعلا
 ىعألا نفل ُماوحلا كلذ باصأ ىتمف ؛هئازجأ ضعب لخاد يف ٍءوتن عم ىلعألا نفججلا

 قحلت ملو ةقيض ءوتنلا ٌعيضاوم تناك ىتمو «ْنيِعلا تعمد ةمحتللا ةقبطلا نم اءزجو
 .رهسسلاو بارشلا برشو ءالتمالا عم ةعمّدلا دادزتو «عمدت مل نيعلا

 نوكي اهلعل : نيتلاوبلا (494)
 .«ةتوشج» س يف (495)

 .(عطفنت مث ءاملا نم تارطق نامزلا نم ليلق لك يف نيعلا يف رطقنت نأ وهو نيتلاوبلا) يلاتلاك ةرابعلا تدروو (69 ص) نورشعلا بابلا «لبق» س يف (496)
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 ٌراحلا ءاملاو ةلّلحْما تادامضلاب ليلحتلاو ٌةيمحلاو ٌعارفتسالا ءابطألا دنع كلذ ُجالعو

 .اهتيوطر لّلحيو اهُعِمْدُي امب نيعلا لحكو
 ناتبيبش ىلعألا نفجسلا نطاب يف «4972نائيش امه ناضرملا ناذه نأ ملعاو

 دنع لب ءفصولا اذه ىلع بتكلا ضعب يف روكذم اذهو «ىئام نّيتئاتمم (498)نيتخافنلاب

 ةقيقر ةبوطر ٌتدحأ اذإ ُجْيَهَتلاو نجلا يف ثّدحي يذلا ٌجيبتلا نيلاحكلا ماوع رثكأ

 يذلا ءاشغلا هنم نوجرْخُيو «ىلعألا نفجلا (499!(نوُطيُي الو اهنوقرخيف) ةّجوزل اهيف

 . هئاوادم لب «ءكلذ مهل قّلطُي نأ بجي سيلو .هتكح فُعضتو ٌنفَجلا ُدُسِفيف ,مخللا ىلع

 ّدوجيل ٍةَدِهلا ,جازمب ةيانعلاو ِنَدَبلا .جازم .حالصإو ؛هحالصإو ءاذغلا ٍةّلقو ةيقنتلاب

 هل ركذ ام عم نْفَجلا ىقْنَيو ءجّيَهَللا اذه لوزي اذهب نإف ءاضعألا ىوقتو اهّمضه

 .تافايشلاو لاحكألا نم

 ,ديدحلا ْتّبحَح «رحبلا دبر ءريصلا «لفوفلا ءلوسغملا نذاشلا : هل ٌةعفانلا ثادرفملا

 .نفجلا ةئوشخ نم ديفي ًالْخك رضح اهيأ .نيجع يف يوشم رفصأ جّليلهإ ,قّشأ
 ةعمدلا ففجي لّصِبلا ُءام «ةعمدلا ْمَطقي ةَهّْبَجلا ىلع ًاخوطُل قيقدلا نويروطنقلا ٌةراصع

 #ّ ل

 . الحك

 : (000ح و مقل |

 . أ ٍِء ا م هلا ر 2 ا

 .(501)اهقْمَع يف ةثالثو ءاهجطس

 .(نانس امه ضرملا اذه نأ» س يف (497)

 .(نيصانعلاب» س يف (498)

 باوصلا لعلو «نوطبيو ال وه نوقرحيف» س يفو (نوفظنيو الو اه نوقرخيف) ب يف (499)
 نوجرخيو هنوطبيف نفجلا ىلإ نوئيجي مهنإف) ةيطارقبلا تاجلاعملا يف ةرابعلا تدروو هانتبثأ ام

 .اتطععبو (500)

 هراصتخا ببسب اذه هضومغو «ضومغلا ةياغ يف حورقلا عاونأ زييمت يف انه فلؤملا مالك (501)
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 ضارمألا نم اهتلمج ٌدَعتو : اهجطس يف ضرعي يذلا لّرألا مسقلاب ٌمىدتبم انأو

 كراشُت دقو «ناّبشلاو نايبصلا نيعأ يفو ءافيرخو ًافيص اهدوجو رثكأ ءةكرتشملا

 .ةفيخُم «ندبلا امرك 50!)ءيمج

 ٌتصنتو ءاهتريثك وأ «ةيمكلا ةليلق امإ ةيفيّرح ةّداح ٍتابوطر نع اهتلمج : ببسلا
 بابصنا نع ثدحت دقو ةرارحو «عمدلا طرفو ىَلألا ةَّدِش : اهتمالعو «ينرقلا ىلإ

 ءالتماو نّْيعلا تاقبط دّدَت عم ملألا ةلق : اهُتمالعو ةّيفيكلا ةّحِلاَص ,ةيمكلا ةريثك داوم

 .اهقورع

 . (اماتق) ىمسيو ًاريبك اعيطوم هنم ذحأي ماَمَعْلاك ٍفرَملا ىلع ىرت ىلوألا : ةمالعلا
 1س سس سس سو

 رشعلا بانك نم قاحسإ نب نينح مالك كل لقنن نحنو ُالخم ًاراصتخا ىلصألا صنلا
 حورقلا امأ» نينح لاق ؛حورقلا هذه عاونأ زييمت يف ةسداسلا ةلاقملا  نيغلا يف تالاقم
 .اهيف ةرئاغ ةثالثو «ةينرقلا حطس يف ضرعت ابنم ةعبرأ عاونأ ةعبس يهف ابيف ضرعت يتلا
 ىمسيو ةيلرقلا حطس يف ضرعي ام : لوالا عوتلاف : اهحطس يف ضرعت يتلا اماف
 داوس نم ذخات «ناحدلاب اهنول يف ةبيبش ةينرقلا رهاظ يف نوكت ةحرف يهو «سولخا»
 .ًاريثك ًاعضوم نيعلا
 رفصأو اهنم ضيبأو ؛«سولخأ) نم قمعأ ةحرق يهو «نويلافات» ىمسيف : يناثلا عونلا امأو

 ع .اهنم
 اضيأ ذخاتو .داوسلا ليلكإ ىلع ةحرق وهو («نوميغرأ» ةينانويلاب ىمسي : كلاثلا عونلاو 3 8 0

 ناك ام امأو ءرمحأف ليلكإلا جراخ اهنم ناك ام امأ : نانول اهيفو ًاريسي ًاءرج ضايبلا نم
 امو ,ةيئرقلا يف ةحرقلا نم ليلكإلا لخاد ناك ام نآل كلذو «ضيباأف ليلكإلا لخاد نم
 ىلإ اهلك ةينرقلا حورقو ءاهلك رمح محتلملا حورقو «محتلملا يف اهنم ليلكإلا جراخ ناك
 ش ش .ضايبلا
 .بعشتلاب ةبيبش ةيئرقلا رهاظ يف ةحرق يهو (اموقيبا» ىمسيف : عبارلا عوتلا امأو
 ةحرق وهو «نويرثوب» لاقي : لوألا عونلا : عاونأ ةثالثف ةينرقلا يف ةرئاغلا حورقلا امأو

 .ًاقمع ابنم ّلقأو ؛لوألا نم ًاعاستا رثكأ ةحرق يهو ؛امولوق» هل لاقيف : يناثلا عونلا امأو
 اذإ كلذ رثكأ ؛ةشيركشنلا ةريثك ةخسو ةحرق يهو «ينيتوبو اموقنا» هل لاقي : ثلاثلاو
 ةركذت» ًاضيأ رظناو  .لكأتلا نم تاقافصلا يف ثدحي امل نيعلا ةبوطر اهنم تلاس تبفث
 حالصل 6نونفلا عماجو نويعلا رونالو ءاهدعب امو 211 ص ىسيع نب لعل (نيلاحكلا

 .انقيقحتب اهدعب امو 331 ص يومحلا فسوي نب نيدلا
 .ةيناثلا تامالع هذه (رركم 501)
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 .رْدَق هل ًاعضوم ليلكإلا نم ّدحأت ءاضايب دشأو ٌثمعأو .الكش رغصأ (؟02)م

 .رمحأ وهف محتلملا ىلع ابم ناك امو «ضيبأ وهف ينرقلا ىلع اهبنم ناك (503)امف

 اهلو ءأعساو ًاعيضوم نَرَقلا حطس نم كلمت ذإ تنك 503)ةّيرعشلا)» ىمست ةعبارلا

 .ةريغص ةفوص هبشت األ (يفوص» عونلا اذه ىمسي كلذكو ةريثك ٌبعش

 خوبطمب ةوقلاو نّسلا بسحب لاهسإلاو :ملألا بناجلا نم لافيقلا ٌدصف جالعلا

 ىقليو «رتافلا ءاملا يف اهُعضوو ءاهكلدو ؛فارطألا دش مث ءركسلاو جسفنبلاب وأ ةهكافلا
 مون لعجت كنا ريغ «دامرألا يف هّتملع يذلا ريبدتلا عيمجو «نّيقاسلا ىلع مجاحملا

 رطق مث «نيعلا تاقبط ةَّدِملا لكأت الكل ةحرقلا هيف يذلا بناجلا ىلع ةَحرَقلا بجاص
 ينويفألاو ضييألا فايشألاك هبّسحب ,عون لك يف ةئكسملاو ةّعداَرلا ءايشألا نيعلا يف

 اذإف «يرُدْنُكلاو توررتألا فايشألا لثم للحي ام لمعتسا ءادتبالا ىهتنا اذإف «هريغو

 ةرمُح مث قبب لو ضرملا طحنا اذإف ءرثكأ للحي ام لمعتسا ,فقوو ُضَرَملا ىهتنا
 يفو ءتقولا اذه لثم يف هل ٌمفان ٌمامحلاو ,هيتارم بسحب يِلَجْيو يَقنُي ام ىلإ هلقناف
 جوممطلاب ًاليلق ظْلَغ تَرَجفنا اذإف ءقرجفنم ريغ ٌحورقلا امهم ريبدتلا فطل رمألا لوأ

 ظ .حورقلا

 ناّتكلا ٌرزبو ةبلحلا ءام هيف عقو ام تاروطقلا نم لمعتساف ةَحرَقلا ٌراجفنا أطبأ نإو

 عيمج ٌركذتو «يِدْرَولا رورذو هراَبألا فايشأك تامحلملا لمعتسا مث جفت نأ ىلإ
 .نيذابارقألا يف تابكرملاو تاروطقلا هذه

 نوزلح «لوسغم قّرْحُم عدو «ءلسغم ايميلقإ ءىبرم دمنإ : كللذل ةعفانلا تادرفملا

 قيقد نويروطنق ةراصع قش الحك عفن رضح اهي دبْزلا ناخد «لوسغم قرح

 .ىلاعت هللا اش نإ اهنم فّلَحت ام الجب رضح اهبأ ءلسعلا عم يردوبلا ءاملاب ًاكوكحم

 .نيثالثلاو ثلاثلا لصف يف هّدجت ام : ءاذغلا

 .(ةلمج» ب يف (502)

 .13عمء:16 173:11 يلوبقعلا ةيئرقلا باهتلا انه فصي نأ ديري هلعل (503)

 1 .ةثلاثلا تامالع هذه (رركس 503)
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 : حورقلا نم يناثلا مسقلا

 .لوألا يف مدقت يذلاك اهرمأ يف لوقلا يقابو «ينرقلا قمع يف ةرئاغلا ةئالث يهو

 .هركذ قبس ببسلا

 :ةليلق ةشيركشح اهل ؛ةقيمع «سأرلا ةقيض اهنإف : ةسماخلا ةحرقلا امأ ةمالعلا
 دشأو ًاخسو رثكأ ةعباسلاو] ةرارحو الأ ّدشأو ًاقمع لقأو ًاعاستا ُمظعأ : ةسداسلاو
 ,(504)[ةرارحو نأ

 ةّداحلا ٍدامْرَأْلا ريبدتو لاهسإلاو دّصفلا يف لوقلا نم ىضم ام ُديتعا : جالعلا
 .دصفلا ريركتو

 .ةح اقلا ببسب (؟09ةئوُشْحُم اهعم ناك اذإ هيلع حورقلا تناك ام ىدرأ نأ ملعاو

 «سمشلاو رانلا ًءوضو مامحلاو حايصلاو عامجلا حورقلا جالع رئاس يف عنماو
 .ًاراخبو امد نّْيَعلا قورعو ٌغامَدلا المي ام لكو ٌبارشلاو

 ضيبألا فايشألاو ءاهماحْلِإ نم ةعيبطلا نكمتنل ةحرقلا ةيقنت يف صرحاو

 .يرُدتُكلا فايشألا كلذكو ءهيلع فقتسو ؛كلذ يف ,عفن هل ينايميلقإلاو

 ,بابصنالا يف دعب داوملاو «ءالتما سأرلا يفو تالّلحْملا نم ًائيش لمعتست نأ رذحاو
 تّفصو نيعلا تيقن اذإف «ملألا ٌنوكسو «ةبوطرلاو .عومدلا لق : اهعاطقنا ةمالعو
 .لوألا مسقلا يف كل مدقت ام ىلع تايلاجلاو تايقنملا ىلإ اهلقنا ٍرّدكتلا نم

 .ضرملا َعفدتو «ةوقلا ىوقتل ٌريبدتلا ظْلعف ضرملا ةده تلاط نإو

 تافا ثدحُي ام ابنمو «ةّبقاعلا ٌميلس ناك ام اهنم اهّروثبو ةينرقلا حورق نأ ملعاو
 نابرَضلاو ملألا مدع عم ىمعلا ناك اذإ هنإ لب ؛ىمعلا نم نوهأ ةفا يأو :يمعلا اهنوهأ
 .ضيرملا ىلع ًالاتحا لهسأ ناك

 .س نم تطقس (504)
 الو ًاعيرس ماحتلالا نم ةح ملا عنمت و «كلذ نم ملاعت نيعلا تاقبط نأل امرجو نافجألا (505)

 .(ب) يف ةدئاز ةرابعلا ؛:ةنوشخلا كلذب حلاعت نأ نكمتت
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 نود اهنم لفسألا فصتلا يف اهروثبو ةينرقلا حورق نم ناك ام نأ اضيأ ملعتلو

 ناك امو ءاهنم يناقوفلا فصنلا يف ناك امم ةاوادم لهسأ هثاوادم ناك ,يبنعلا بث

 .ًانامز ثكحت مل تلصو اذإو هيلإ ءاودلا ةوق لصت ال ذإ ؛للعألا نْفَجلا تحت

 افيرعتو ًايلك ًامالك حورقلا يف ركذن (؟06ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 اهداسف ىلع لدَعسُي ةحرقلا : لوقنف «ةحرق لك ةَجّلاعم ىلع هيف رظن نم لدتسيل ًالمجُم

 نيعلا ةمالس : اهدحأ ,ءايشأ ةثالث نم  اهّقْمُع ينعأ  اهدعُبو اهبرق نم اهجالصو

 لق عم ملألاو تْئَملا ةبوعص مث «ةرْمَحلا ةدشو «قابطنالا عانتماو عْمَّدلا نالّيّس نم

 نيهجولا نيذهف «ةميلاس يهو ,جراخ ىلإ اهروهظو  ةقيمع ريغ  ةحرَفلا روهظ
 ةحرقلا عضوم نم ذوخأملا وه ثلاثلا لالدتسالاو ءاهضارُغأو ةحْرَقلا نم نيذوخأم

 فّصنلا يف اهنم ناك ام ةصاخو ءرطحْنُأ يهف برقأ رظانلا ىلإ تناك ٍةَحِرَق للك نإ : يهو
 تاذب فرع ٍطيِلاخّتلا باحصأ نيعأ يف عقت ةألش ةبيرغ ًةحرقو «ةينرَقلا نم ىلعألا

 اهنأك اهنم ٌجّسسنت ًاقورعو ابعت ترهظأ نّْيَعلا نم تجرح عضوم يأ يفو «قورغلا

 رثكأ يف ذخأت اهنأ كلذو ؛نيعلا تيجناف ةحرقلا هذه تجرخ طق رأ ملو «ةكّبش

 .رصَبلا تبَمذأ تئرب اذإو «ةيكبشلا نم اهُيّدام نوكتو :تاقبطلا

 هب ٌراصتقالاو «ةيذغألا نم ليلعلا ظفحو لاهسإلاو ُدْصَقلا .حورقلا رئاس ُجالعو

 رزب تاعلك تاجضنملاب تاعدارلا دعب ُنيعلا لحكُت مث .جبَقلاك َةّيلَيَجلا رويطلا ىلع

 يف ركذي (©97لصبلا ٍدامضب نيعلا ٌدمضتو ؛لجرفسلا ٌبحو «ةبلحلاو هرم
 .جالعلا نم هتملع ام يقابو «تورزنألا رورذو .رابألا فايشأ مث «نيذابارقألا

 (يفَحلا اهوأ : ةعبس يهو ةقرَحنم ٍطالخأ نع اهدلوت رثكأ : سيئرلا خيشلا لاق

 هناك ةقّدَحلا رهاظ يف نوكي هنأل ءيفوصلاو يقارحإلا ؛يليلكإ «؟08)[اهيناثو] ًامانق

 يهو ؛عسوأو اقمع لقأ اهنأل «ةرفاحلا ىمست رْؤُعلا قيمعلا ىمسيو قمعأ ةريغص ةقوص

 09 ةحفصلا نم أدبيو بابلا سفن نم سابتقالا اذهو .(4 ص) نذورشعلاو سماخلا بابلا (506)

 .«لصي ًادامضه س يف (507)

 .ب نم ةدايز (508)
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 دقو «لعياد ىلإ ٌرجفنتو «لبخاد نم قورعلا أدبم ناك امبرو ةشيركشخ تاذ ةّحيمو
 ءاضيب ةدافّرلا ىلع دجبوت يتلا ةدملا تناك ىتمو ءروثبلا دعب ُدّلوتت دقو ءسكعلاب نوكي
 ءارمجلاو ءٌشخأ كلذ يف تناك ةّدِوَك وأ ءارفص تناك ىتمو ءبْعص ٍعَجَو لع تلد
 .ًادج قيفخ َعَجولا نأ ىلع لدت

 «سكعلابو رسييألا بناجلا ىلع ليلملا ماني ىنميلا نّيعلا يف تناك ىتم : اهجالعو
 دعي الإ مامحلا لخدي نأ بجي الو عهدعب ليل ةظلغو ءاهراجفنا لبق ريبدتلا فطلو

 ةعبرأ لك لاهسإلا ٍةَمادإب سأرلا ةيقنت ةدمعلاو تكُملا ُليطُي الف زاج اذإو ءرجْضنلا
 ,رابألا فايشأك :عذل الب حورُقلا مجْلُي ام لكو «قيقَرلا ٌداحلا لضفلا ٌجرْخُي امب مايأ
 رابأ هل ,تادرفملا لسعلا ءامب يقنيف حسو حورقلا يف ناك نإو «اّتكلا رزب باعلو
 يخاوملا ٌنيعأ هب لجكأ ذإو ينقل راثآ ولجي هنم ٌريسيلا قرح ُشاخشمح «لوسغم قر
 .اهنيعأ تاقبط يقبو اهحورق الج

 ,509:ءنيئالثلاو ثلاثلا لصف نم] : ءاذغلا

 0 : روغسلا
 فلخ وه نم اهنمو] ةينرقلا نم ىلوألا ةرشقلا فلخن يه ام اهنم : عاونأ ةثالث يه

 نيب قرفلاو «لودجلا اذه يف ةئلاثلا ةرشقلا فلخ وه ام اهنمو :ةيناثلا (512[ةرشقلا
 مث .اهتلمج فلخ ةنماكلا ةدملاو اهروشق نيب ٌروثبلا نأ : وه ةئماكلا ةّدملا نيبو روثبلا
 ةبك رملا ضارمألا نم ّنعُب اهُيامجو ءابنم ةيئاثلا ةرشقلا فلخ ناك ام : حرشلا ىلع دوعأ
 .لوهكلاو نابشلا نيعأ يفو ءًافيرخو ًافيص اهدوجو رثكأو

 ٌميلس ىلوألا ةرشقلا فلخ ناك ام نإف ءاهعيطاوم بسحبف اهفوخو اهتمالس امأ
 ناك امو ءرصبلا ُمَدَعو نيعلا ٌموتن هتافا ُنوهأ فيخم ةئلاثلا ةرشقلا فل اهنم ناك امو

 .فوّحخلاو ةمالسلا نيب بأ طسوتم وهف ةيناثلا ٍةرشقلا فلخ ابنم

 .ب نم طقس نيفوقعملا نيب ام (509)
 .س نم تطقس (510)
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 «رجفنم ٌريغ ٌراغص ٌّبَح ٌروثبلا نأ : وه «حورق انلوق نيبو ءروثب انلوق نيب قرفلاو

 .اضيأ مسالا اذه يف نذبلا رئاس ُكراشت يهو 0!5)ةَحرق يمس رَجفنا اذإف

 دق «ةّيفيكلا ةحلاص «ةيمكلا ةئيدر وأ ةيفيكلا ةئيدر ةّيمكلا ةليلق ةبوطر امإ ببسلا
 ءابيلت يتلا ٌفلخ وأ ؛ةجراخلا ٌفلخ امإ ةروكذملا ةّينرِقلا تارشق دحأ ٌفلخ ُنوكي
 .ةثلاثلا فلخ وأ

 هنأل ءًايفاص دوسأ (2!5!(امنول] ناك ىلوألا ةرشقلا فلخ اهنم ناك ام : ةمالعلا

 .هيفاص نيبتيو ةّيبَنِعلا داوس ىلإ رظانلا رظن لوصو عنمي ال هتّدام ةلقل

 ؛ملأ ةلق عم ةينرقلا روشق نم ٍةدحاو ٍةرشقب ةروتسم اهنوك : اهئافص يف ببسلاو

 .اهملسأو روثبلا لهسأ يهو

 ءاضيب نوكتو ًاعجو ٌرثكأو ةفا اهُمظعأو ٌّدشأ يهف ةثلاثلا ةرشِقلا فلخ اهنم ناك امو

 .اههاح ىلع ةينرقلا ىرتف «ةيبّتِعلا ةقبطلا ٍداوس ىلإ رظانلا رظن لوصو اهعنمل ةّرِدَك

 فرعتل امهنيب قرفلا فرعت نأ الوأ بجي : حورقلا نيبو هنيب قرفلاو :جالعلا

 مَّدقتو «ضيبأ رهظي حورقلا ءادتباو رمح طقن هنأك ًالوأ رهظي رثبلا نأ وهو ءامهجالع

 لاهسإلا ريركتو نفاصلاو قيلّسابلا دصفب نَدَّبلا لفسأ ىلإ امتّدحو ةّداملا عطق هجالع يف

 نم ةئداحلا دامألاو حورقلا عيمج ريبدتب رّبدتو ءنسلاو ةوقلا ىضتقمب بلاغلا ِطْلَحلل

 ىهتنا اذإ تايخزُملاو تاللحْما مث «ينويفألا ضيبألا فايشألاك «ًالوأ تاعدارلا لامعتسا

 فلح ةنماكلا ةَّدملا يفو اذه يف هل نإف ءَنّيللا رمحألاو يرُدْنكلاو قورزنألاك ضرَملا

 .لادتعاب ًاليلحت ينرقلا

 قرحأ اذإ ايتوت «ًالحك رضح اهيأ ءلوسغم قرح دّنسُب ءلوسغم ايقاقأ : هل تادرفملا

 .عفنلا غلاب ناك ليسْغو سّلكتي نأ ىلإ قتلا ىلإ ديعأو لكلا يف يَِطو

 .نيئالثلاو ثلاثلا لصف يف هدجت ام : ءاذغلا
 «(طعواتنلاع : ةركب «رضاحلا انتقو ِف فيرعتلا ىلع اما قبطني فيرعتلا اذه نأ كشال (511)

 .[ل1نع[ : ةحرق

 .س نم تطقس (512)
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 : روثبلا نم فلن ام

 يف هلاوحأ يقاب يف لوقلا كل مدقت دقو ءابنم ةيناثلا ةرشقلا فلخ ناك ام : وهو
 .قرفلا ركذو ءهنم مَّدقت يذلا لدَجلا

 نم طسوتم «ةيئرقلا نم ةيناثلا ةرشقلا ٍفْلت ىلإ ةروكذملا ةداملا بابصنا ببسلا
 .اههضوم طسوتك اهلاوحأ

 فلخ تناك ام نيبو ىلوألا ةرشقلا ٌفلخ تناك ام تامالع نيب ةطسوتم : ةمالعلا

 كلذ يف ةلعلاو ءضيبألاو دوسألا نوللا نيب ةطسوتم نوكت هذهو ,(؟!2)ةئلاثلا ةرشِلا

 ةرشقلا يف نوكت يتلا ةرثبلا نأ كلذو «لوألا مسقلا يف انلق ام عم رحخآ ببس هنأ وه

 ةثلاثلا ةرشقلا فلخ يتلاو ءابنم جراخلا رونلا ٍدْعُب ببسب ءادوس نوكت ىلوألا

 اهّدنع رونلا طّسوتل ٍداوسلاو ضايبلا نيب اهُنول هذهو «هّتملع دق ال ضيبأ (؟14)اهثول

 .رجراخ نمو لخاد نم

 ةوقلاو ضرملا ٍةبسنو ةجاحلا بسحب لاهسإلاو دّصفلا رمأ نم هّئملع ام : جالعلا
 ٌدوجوم ملأ مث ناك نإف «ةيافكلا ٍرْدقب ىوقم ةهكافلا خوبطمب كلذ نكيلو «نسلاو

 ءوضُعلا سفن نم ملألا َةَّدام تاغرفتسملاو تالّلحْملا ىلإ لقتنا مث «تارّدخْملا لمعتساف

 ءايشألاب نعتسا ةرْثبلا لّلحتت ملو ملألا نكس نإف ءامهريغو ناتكلا رزبو «ةَبلُحلا باعلك

 دعب الإ كلذ لعفت الو «ءاملا جالع يقابو تيتلجلاو جئيبكسلاك ليلحتلا ةّيوقلا
 ليلحت اهل نّيللا رمحألاو يردنكلاو يتورزنألا فايشألا نأ ٌتملع دقو ةيقنتلاو غارفتسالا

 فقتسو «ءاملا َجالع اهيلع مِدَأف ترُسَعو ٌتَقِتع نإف ءاهيلع كجالع يف دمتعاف «لادتعاب

 زابحألاو تاداكو تادامضو تاللوطن عم ةبكر م ةيودأ ىلع باتكلا اذه نيذابارقأ ف

 .اهريغو ةلّهسملا

 دحاو لك نم دّسْبَو ٌولْول ءنامهرد لوسغم حنذاش هتفصو : رورذلا اذه هعفني امو

 .«ةيناثلا» س يف (513)



 فصن ٍدحاو ىلك نم اثيشقرمو ايتوتو دل ء«فصنو مهرد لوسغم قرح لبنس «مهرد

 . رورذلا فاذي اهراجفناو ةدملا حضن اطبأ ناف «لمعتسيو ةرير لخئيو قَد ءمهرد

 .نيعلا يف ٌرَطقيو ةّيراج ِنَبلب ريبكلا رفصألا

 امإو قريثك امإ تابوطر هيف ناك اه لب حضني روثبلا عاونأ ٌعيمج - سيل نأ ملعاو

 .هيف ام لّلحي لب حضني الف «كلذ ريغ امإو «ةاح

 لبق نم وأ ءاهناصقنو اهتدايز لبق نم فلتخت دقو ءاهادرأ اهرَوْعأ : خيشلا لاق

 كلذ نإف دوسأ ىرُي ىلوألا ةرشقلا فلخ يف اهنم ناك امو ءاهلاكأو اهتّدحو اهتَيوُذُع
 عاعّتشلا فيفشت نم دعبأ هنأل ؛كاردإلا نع نمت ٌةرئاغلاو «ةّيبنعلا كاردإ نع قوعي ال

 تالللحماف : تربك ثإو ء«سوماش نيطك .تاففجا : ةريغص تمادام كلذ جالعو مهأيإ و لا لا 5 .

 مل اذإ ,هجولا اذه يف ديدَحلاب جالعلل ىرأ امو ءديدحلاب ٌجالعلاف الإو «ةيقنتلا دعب
 .اهفلخ ةَّدِملا تناك اذإ كلذ زوجي لب «يثرقلا روشق نيب نم ةّدِملا جارختسا نكي

 .تمدقت دق تادرفملا

 : «1؟7ضايبلاو رثألا

 ام 617)هنمو (ًايباحّس أرْثأ) ىمسيو «ةينرقلا رهاظ يف وه ام هنه : (*199ناعون وه
 نم ٌدَعُي هنم ىبّنِعلا بقتل ةلابق يذلاو «أظيلغ ًاضايي» ىّمسُيَو ةينرقلا قمُع يف وه
 نابشلا يفو ءًافيرخو ًافيص هرثكأو ءلوصف عبرألا يف دجويو رظنلا هعنمل ةيلآلا ضارمألا

 .رظنلا ىلع ًافوخع ءيئزقلاب صتخي «لوهكلاو

 .ةتغب ثدحي دقو «ينرقلا ىلع يِرَدج جورحُم وأ ةرثب وأ ةحرق مدقت ببسلا
 مرج يف ىري يفاثلا .باحّسلاب ٌةيبش ءيش ينْرَقلا حطس ىلع ىرت لوألا : ةمالعلا

 .©مرمعه) 0موعنإوب ةينرقلا تافاثكلا ىمسي أم هب دصقي هلعل : رثألا (515)
 .1.عهنعمو38 ىمسي أم هب دكصقي هلعل : ضايبلا

 .«نيعون» لصألا يف (516)
 ,(ابتم) لصألا يف (517)

 مصب



 ةرشقلاو ةيناثلا ةرشقلا لإ غلب امبرو ءًاقيمع هروشق يف ذخأ دق ؛ضيبأ ءيش يئرقلا
 .لّيمأ ةَقرّرلا ىلإ ناك ًظلغأو ىمعأ ناك املكو «ةقلاثلا

 طرف نم ُنْيَعلا تّيمح نإ الإ دّصق ىلإو لاهسإ ىلإ جاتحم ريغ اذه : جالعلا
 .ةّيلاجلا ءايشألا ىلع دمتعي لب «ةّداحلا ةيودألا لامعتسا

 «لسعلا عم (؟199قيقرلا نويروطنقلاو (*!9نامعنلا قئاقش ةراصعب يلجني لوألاف
 ناسللاب َسسَحلُيو عيضوملا سفن ىلع يناردنألا .حلملاو ركسلا عّضوي نأ : مهضعب ركذو
 .قيرلا ىلع كلذ نوكيو ءأربيف

 فايشألاو ءاياينشورلاو «نوقيلسابلاك رثكأ ةيألج ُهَّل ام ىلإ ٌجاتحم هنإف : يللاغلاو
 يف هصخي ام عم تابكرملا هذه دجتو «ريغصلا كّسمملاب كلذ دعب هرذ مث ءرضخأألا
 ,ينيصلا ناريماملاو ءجولاو ,نويروطتتقلا لْمُي نأ هعفني اممو «باتكلا اذه نيذابارقأ
 .هل ةعفان ٌتالسغملاو «ةٌداحلا ةيودألاب كلذ دعب هجلاعت مث ءاهراخب ىلع ٌضيرملا ٌبكيو

 : ءاحنأ ةئالث ىلع نيَعلا يف رهظي يذلا ٌضايبلا : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق
 بتعب رهظي ام : يناثلا عونلاو ءاهيف نْفَجلا قابطنا لوطل ةحْرَق دعب رهظي : اهدحأ
 تامّدّص ةرثكو تاقبطلا ماليإو «ةجلاعملا ءوسل كلذو ءةحرق كانه نكي مل نإو ءدمرلا
 رهظي ام وه (520ثلاغلا عوتلاو .رورذلا دعب ٌدشلا عوس و «قابطنالا ةرثكو «ليملا

 ُفِذَقت اهب يتلا اهتكرح ءوسو «نيعلا حتف عانتماو «نيلؤملا ةقيقشلاو عادّصلا بقع
 .اهلوضف

 قالتمخاو تاحْرَملا (5217فائصأ تفرع دقف ةحزقلا ّدعب رهظي يذلا ضايبلا امأف
 بقعب هلَحكت الف ٌضايبلا ٌرهظو ٌةحرقلا تئرب اذإف ءكلذ بسحب ُضايبلاو ءاهبابسأ

 371 يفاكلاو 125/2 نوناقلا نم هانتبثأ امو «ةفافلا يه ام فرعن الو ؛ةفافلا» لصألا يف (518)
 .اهريغو 359 نونفلا عماجو نويعلا رونو ءطوطخم

 .ةقباسلا عجارملا نم هانححصف ««قيقدلا» لصألا يف (519)
 .«بلاغلا) س يف (520)

 .(فالتخخا)» س يف (521)
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 كنكل ءاهْمضَقنو ةَحْرّقلا تقف امبر ةّدجلاو :ةَّدِج ايف ضايّبلا ةيودأ نِإف ,ةحقلا عرب

 ةحرقلا تناك اذإ اميسال «ضايّبلا ماكحتسا يف ركفت الو ءةحْرَملا نامز دُعْبَي ىتح ربصت

 مرجلاب نيعلا تلحك «ةحزقلا لصأ َضاقتنا َتْنمأو نامزلا دعب اذإف ؛ةقّدحلا نع ةلئاز

 شيرجلا ,حلملاو ءاملاب هلسغتو ٍجاجّدلا ضيب (5220[روشق] دخأت نأ وهو «ريغصلا

 ُنيعلا هب ٌلحكتو ةريرحب لَخْنُيو ًامعان ًاقحس قحسُيو لظلا يف ففجيو ًاديج ًالسغ

 .بَعَت ريغب َضايبلا ٌملقي هنإف

 ىتح ةقيتعلا ناطيحلا يف ٍةّدوجوملا بصقلا بقع هيف نوديزي نم ةرصبلا ءابطأ نمو
 روسلا يف يتلا بّتمقلا َدَقُع مهنم بلطي نئادملا ىلإ هئاقدصأ ىلإ بّتكي ناك مهّضعب نا

 جازم ظفحي نأ بجي هب نيعلا لحكي نم نكيلو «هعلقي ريبكلا ٌُمرجلاف رّسَع ضايب أو

 .نيذابارقألا يف هتخسن ركذنو ءابيلع ّحلي الو «هب اهعّبتي الو نيعلا

 ٌبيقع ٌثداحلا ةصاخو َضايبلا يلجيف لحكي مث (523)هقمقلا اذهب نيعلا قرفت دقو

 حرطيو ىقْمَق يف عّضويو ءاهؤرخو فيطاطخلا نم ذخؤي : هتفصو :«يرّدَجلا ةحرق

 رَمضي مث ءشك دحاو لك نم بادّس فروو كلملا ليلكإو ٌجتوباب ءفك ةَبلح هقوف

 ٌجورخ ريصي ىتح اهللخ نم قثوتسيو «ٌبوبكم عمق هيمأر ىلع عضويو مَقْمَقلا سأر

 مث اريثك ًابابكنا نْيَعلا حوتفم تاراخُبلا كلت ىلع ٌبكتي مث «قدحاو ِةبقُث نم ٍراخبلا
 : هباتك يف ٌرهاسلا ركذو ضايّبلا عطق يف ةغلاب تالسعملاو «كلذ دعب َنيَعلا لبكي

 يذلا اصحلا نإ : لاقو ءضايبلا ملقي لسعلا عم مامحلا ٌجرخو فيطاطخلا ءرخ نأ

 ءاوس ءازجأ قَرَؤوَبلاو رْحَبلا دّيزو ديدحتلا لابوت نيبو هنيب َمِمُج اذإ «ةناثلا نم ٌجرختسُي

 .ضايبلا (824عفن ,ًايناث قحمو فْفُجو قيتعلا بارشلاب يقسو

 .ضايّبلا ٌمْلَمي قرحما رقلا ىون نأ : سونيلاج ركذو

 .ليلق دعب هلمع يتأيس (523)
 .(علق» ب يف (9)524
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 .6260[قامعألا ىمسيو «صئاغ]

 مامحتسالاو راحل ءاملاب هريخبت هيلع مادي ةمعانلا ٍنادبألا يف ثداحلا قيقرلا جالعو

 مهني عرج اثلث هاوخنانو يرجح قورع هل عفان رورذ أذهو :ًامئاد نيحلل لمعتسيو هب

 ,ةب رذيو

 نارطقلاب لاحتكالاو (527مامحتسالاو ٌريخُبتلا مزالي نأ بجيف ٌنمزملا ظيلغلا امأو

 (529ٌبضلا رْعبو لّيالا ٍنرق فايشأو ءافايشأ (؟2ةاذَحّتي قّرحملا ساحنلا عم

 نم ىوقأو ءولقملا يناردلالا حلملا عم قرحملا ساحنلا كلذكو «عفنلا غلاب اينوقحسملاو

 .«8ةااِْهَش وأ لّسَع عم فيطاطخلا 630[ءزج] هذه
 لحتكُي يتلا ةروكذملا تافايشألا نوكت ٌنماكلا ظيلغلا ٍنادبألا يف ٌنئاكلا ٌنمزملاو

 يف اهب لَحتكُيو .لولخا يناردنألا .حللا ءام م يف 0 جى ءام يف 00 اهب

 ,جنيبكس «رُدتكلاب اطولخم يفاتسبلا 5 وقدُتَحلا ةراصع : هل ةعفانلا] تادرفملا

 ؛ةئرل ءام ءرشقلا ركس «ٌكلسم «لوسغم قرح جاجز يلو «دسب «سوردنس «تارارم

 عم ةقوحسم ٌةففحجب بنرأ ةحفتأ «رانلاب ضشيبمه ٌتيز ةناثملا رجح «قرحم روتسلا غامد

 مد «كلذ لعفي لسعب ةقوححسم ةنفحي يه ًاضيأو ( ب رجم اهتقول ضايبلا ليزي كاسم

 .بّصَقلا قرو ىلع لزانلا ادّنلا ءأرورذو الحك رّضَح اهُيأ ؛كيدلا

 .(ب) يجراخلا 2525)

 .صنلا فلؤملا هنم رصتخا يذلا 125/2 نوتاقلا يف ةدوجوم ريغ يهو «ب نم ةدايز (526)

 ٠' .ضايبلا نييلتل كلذو (527)
 .نوناقلا يف 5 باوصلا وه هانتبثأ امو (كحني» س يف (528)

 .بضلا رعبي لاحتكالاو يأ «ةيئادتبا انه واولا (529)
 .126/2 نوناقلا نم اهانكر دتساو «لوصألا نم تطقس (530)
 انيس نبال نوناقلا باتك نم فلؤملا ةهرصتخا ام يبني اته لإ (531)

 .؛ةفاذم» س 2 (532)
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 نأ : هلامعتساو «مايأ ةعبس يف ضاَيَبلا نم لوألا عونلا ٍلجُي هنإ (نيدلا ءايض)

 «ضايبلا بهذا ةضف نم ءانإ يف تلعج اذإ كيدلا ةرارم «نيعلا ىلإ قّرولا نم رقي
 .هالج رضح اهءأ دُّمْدُهلا ءلجفلا قرو ةراصع

 ,(733)[موحللا نم فطلي ام : ءاذغلا

 : ىنرقلا ةليبد

 ,ضارمألا نم دعب ءيش ابنم ُنيبي ال ةّينرقلا رئاس ُكلمت ,ةخيسو ةميظَع ةَحرَ يهز

 ينرقلاب صتخي «لوهكلاو ٍنابشلا يفو ءًافيرخو ًافيص اهدوجو رثكأو «ةكرّتشملا

 فعض عم اهَتْفَعو نّْيَعلا ىلإ ةّبصنملا طالخألا ُداسفو اهتَءاَدَرو ٌداوملا ةرثك : ببسلا

 .نيعلاو غامدلا : ينعأ ,مفادلا ةوقو لباقلا

 1 3و و ' 1-5

 كلذ عبتي ءاهتلمج تللخ دق ةميظع ةحرق ينرقلا حطس ةلمج ىلع ىرُث ةمالعلا

 .اهدوجو عم ُنّْيَعلا ٌملست نأ لقو ءُديدش ّمْلأ

 نيعلا ٌملست نأ ذاكت سيلو  مجَتلملا يف ةّضراعلا ةلْيّدلاو «حورقلا جالعك جالعلا

 عةوقلاو نسلا بسك دصفلاو لّهَسملا ريركتو ملالا نيكست ْق دهتجتلف كلل ابنه

ِ 

 حئامقلاو هل ةيقنملا تالفيرطالاو «غامدلل تايوقملا تانشراوجلاو نيجاعملا لامعتساو
 ءاو ل

 نيعلا يف رطقيو «قيرط لكب ضيرملل مونلا باالجتساو «ءهنع تاراخبلل ةعناملا

 .درولاو رابألاو «يرّدنكلا فايشأ لمعتساو ءملألل ةنكسملا ةداملل ةجضنملا ٌتاروطقلا

 هب صتخب ام عم تابكرملا هذه ٌدجتو «ينيعبسلا فايشأو  درولا فايشأ : ينعأ

 .ىلاعت هللا اش نإ «باتكلا اذه نيذابارقأ لوصف يف تاداّمكو تادامضو تالوطن نم

 لَجرفسلا ٍدرو ُنْهُّدو ءٍقارفعزب اطولخم قولسملا ِضْيَبلا ٌرافص : ةعفانلا تادرفملا
 ولحلا حافتلا مهرملاك ريصي ىتح ٍريمَكلا زبخ عم قوقاملا هخْبَط يف جيت دق يذلا

 انكسم اعفان ادامض ناك رّضح اهيأ ناّتك ةقرخ يف قّرحُملا ّرْبلا مركلا رهز «يّئوشملا

 .ب نم طقس نيرصاحلا نيب ام 533١
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 ٌروشقملا ٌريعشلا «ةبلُحلا ٌءام «نبللا عم ًالولحم تورزنألا باّتِعلا ءءاسنلا نبل ءعجولل
: 00 000 

 ظ .نيثالثلاو ثلاثلا لصف نم : اذغلا

 . (534»نأ أم ||

 عم حضن مثلا ةرسع «نوللا ةّدمك ةظيلغ َةَّدِم ةّينْرَقلا ةقّبطلا رثكأ ىلع ىرت نأ وه

 يفو ءأفيرخو ءاتش هدوجو رثكأو «ةّيكرملا ضارمألا نم ُّدَعُي ءمجّتلملاو اهقورُع ٍةرمح

 .اهعفد نع اهزجع عم نيعلا ىلإ ةيفيكلا ةئيدر ةيوادوس داوم بابصنا : ببسلا

 8 ٍِء هع 2 5

 نيئيعلا ٍقورع دادتماو «,عادص عم «ماعطلا ٍةوهش ةلقو «مون ةلق كلذ عبتي «رانلا ىلإو
 ةفيرح داوم بابصناو ءنّيَعلا يف سْحَئو ةليلق ةرمح عم غادصالا ىلإ ملالا يبتنيو

 .اهيلإ ًامئاد (535ةقيقر

 اي  ةّيوادوس هُنَّدام اذهو «ىوقأو ماقسألا نم ٌّدَسَأ ٌثاجالعلاو ةيوذألا ٌنوكت نأ

 مسالا اذهب يمس كلذلو ءماذُجلا ةدام سج نم «لاعفنالا ةَريسغ  ٌتملع دق

 يتاب ةّهَباشم نع جراخلا ناطرسلاك «.جالعلل ةّلباقلا ضارمألا هّبُش نم جراخ هنا : يأ
 د 2 5 عار 5 00 را ع

 «ضيرُمملا ملا نيكست ىلع لاتحت نأ ٌكل يغبني لب «هيف رثؤت ال ةفيطللا ةيودالاو «ناويحلا

 ِ للا ار

 نهدب طيعستلاو «ةبطرملاو ةلهّسُملا تافوفسلاو نجلا ءامب ةعيبطلا لاهسإب كلذو
 ءروطقلاو فايشألا نم اهّمالآ نكسُي ام نيعلا يف مضت مث ريعّتشلا ءامب ةيذغتلاو ءجسفتبلا

 ف هل تاقورلو تاداكو تادامضو تاالوطنو ةروكذملا تابكرم لا قاب عش اهذجتو

 .تمصعع (534)

 .«ةفيصر) س يف (535)
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 ةعفانلا كلذ ريغو .خلاخللاو دّتلاو حييارألا نم هدجت امب هجالع ىلع ُنيعتستو «نيذابارقألا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 ديدش ٌمجو : هتمالعو ,ةينرقلا ةقبطلا يف ناطرسلا ضّرعي ام ٌرثكأ خيشلا لاق]

 :هبحاص كرحتي ناك ام ًاصوصخخو ءغادصألا ىلإ يدؤي يٌئوق ٌسْخَنَو ءنْيعلا يف ٌددمتو
 ةرارح هيف ام لكب ُملأتلاو «ماعطلا ةوهش طوقسو «ٌعادصو ءَنْيَعلا تاقبط يف ةرمحو

 نم ٍوضعل ضرع اذإ عجول سيلو ,هنيكست يف عمط نإو هئرب يف عمطي ال امم نهد
 رثكيو ّبحاص يذؤي امم ةّداحلا ةّيودألا لامعتساو ءنْيَعلل ضَرَع اذإ هعاجيإك ءاضعألا

 عَجْولا ٌنيكست ٌضرغلا نكيلف هجالع نم ّذُب نكي مل نإ : جالعلا .قاطي ال اعجو
 يتلا ةطنحلاك سوميكلا ةححلاصلا ةيذغألاب مث لوما طللا نم ِنَدَبلاو غامَدلا ةيقع

 ءيشو «كلملا ليلك] عم ضْيَبلا ضايب نيعلا يف رطقيو «عفان نبللا برشو ءاحل ّنيخست ال
 ضْيَبلا مل نم ذختملا يطوريقلاو «تارّدخْماو «تانّيلملاو ءضَيبأ فايشأو «نارفعز نم

 .7©2![درولا نهدو

 ؛ناشرولاو ,جّبقلاو «مامحلاو ,537)نيتافشلا مد ءنوراسأ : هل ةعفانلا تادرفملا

 .هناخد لمعتسي ردنكلا الإ الحك وأ ًاروطق كلذ عفن رضح اهأ ردنك

 قرَع اذإ سمشلا ةلابق عضو اذإ يندعملا (589)رْهَرْدابلا رجح نإ : نيدلا ءايض لاق

 نم ذفنو ءاملا كلذ َّضصَنما اذإ لألا اهب ٌدتشا اذإ نّيَعلا هجول عفان وهو مام هنم لاسو

 .نيثالثلاو يداحللا لصف يف هارت ام ءاذغلا «ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ناطرسلا

 . (539) فحل 4 9

 00 , 0 1 8 مع ىف سا هكر . . ل
 ةَذِم هعم نوكي نأ ريغ نم ليطتسم وأ ريدتسم اّمإ رفح ينّرَقلا حطس يف ضرعت

 .ب نم طقاس نيقوقعملا نيب ام (536)
 .248/1 نوناقلا نم هانركذ ام باوصلاو (نيقاقشلا» س يفو ؛نينافسلا)» ب يف (537)

 .16 س دمتعملا يف ا .ب يف ام باوصلاو ؛رهرابلا) س يف (538)

 .(بإ نم طقسلا ةيادب (539)
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 #َ #َ 0 ل رمش

 ءافيصو اعيبر هرثكأو «لوصف عبرالا يف دجويو «لاصتالا قرفت ,سنج نم وهو ملا الو

 .هنم هيلع فاخي «ينزرقلاب صتخي «نابشلاو ابصلا نس يف

 ةَّداحلا ةيودألا لامعتسا طارفإ وأ ؛ةخاسفلا ةّيِدابلا بابسألا دحسأ ٌفالتحا ببسلا

 .تمدقت لق ةحرو وأ هرثب وأ

 ؛ليلق ملأ هعبتي دق ةَّدِم الب ريسي رْوَغ هل ّملَس نرَقلا حطس يف ىرُي ةمالعلا
 ءوضلا يف هْيئْيَع حتف نٌُكَمَت ىلع ضَرَملا اذه ُبحاص ٌقيطي ال هنأ ريغ ؛هعبتي ال دقو
 .ةينس بسحب ةئلاثلاو ةيناثلا ةرثقلا ىلإ ًاغلاب رفحلا ناك امبرو ءّيوَقلا

 ءلمت يذلا ةّلِمادلا ةمُحلملا ءايشألا نّْيَعلا يف رطق مث ءببسلا ىضتقمب : جالعلا

 لاَقيقلا دصفا ةرمحو ّمَلأ مث ناك نإو ءيرْمَكلا رورذلاو هراّبألا فايشأك ءروفُحلا

 باتكلا اذه نيذابارقأ يف فقتسو «حورفلا ٌريبدت لمعتساو ِهرفّزلا عنماو «هبناج نم

 .هللا ءاش نإ ءهب صتخت تارورذو تافايشأ ٌبيكارت ىلع

 قّرحم حيش ءمهرد لوسغم ٌجنذاش ذخؤي : ءاودلا اذه امل بَّرِجُملا روفحلا المي امو

 قرم رابأ ء.مهرد فصن بوقثم ريغ ْولْول ,مهرد فصن ىبرم ايتوت «نامهرد ىبرم

 معني هدرفمب ٍدبحاو لك قحسي «.مهرد فصن يلرع غمص «مهرد نيوخألا مد (مهرد

 رابغلاك هقحس داعُيو ؛لظلا يف ففجيو ؛لجرفسلا ٌٍبح- باعلب «نواهملا يف ٌبّبريو

 ٌدَشلاِب نْيَعلا ظفحاو ءأروطق لمعتسيو رابألا فايشأ عم طلخي دقو ءارورذ لمعتسيو

 .دئافرلاو

 ًاعيرس ةينرقلا ٌروفح المي ,هناحتُدب رَّكَبت اذإ ءنأضلا نم يرطلا دبزلا : هل تادرفملا

 «يزرَبلا نوتيزلا ٌممص .لوسغم قرحم نوزلح «قّرحم لوسفم ٌعَدو ءلوسغم قرح دمئإ

 ة«ةاوقشملا رجحلاو الحك رضح اهْنَأ فاصْرُم ءقّرحخا رقلا ىون :حينابسب نك
 .اهب لوع اذإ ًايوق المع لمعيو ءاعيرس ةينرقلا ٌروفح أالمب «ةأرما نبلب باذي

 .نيثالثلاو ثلاثلا لصف يف هارت ام : ءاذغلا

 .تادرفملا ف لأيسو «مانتبُأ ام باوصلاو «قعشملا» لصألا 5 (540)
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 : (541)خ إ |!

 امو ءَاخْلَس يمس ٍداب ببس نع ناك ام نإف : امهنيب قرفلاو «رفحلا ةيهاك هتيهام

 لوصف عبرالا يف ضرعي «لاصتالا ٍّقرفت سنج نم وهو ءارفَح يمس هرَْب وأ ةحرق ناك

 ىضتقمب هئمالس «ندبلا كراشي دق رثكأ ؛نابشلاو نايبصلا نسو ءفيصلاو عيبرلا يفو

 لخخاد نم نوكت دقو ءيَيَرَقلا َكَتَه ابر ىوقأ تناك نإف رفححلا بابسأ : ببسلا

 .جراخ نمو

 هببس بسحب محتلملا يف ةرْيُح رثكأ اذه ناك امبرو هرْفَحلا يف ةروكذملا : ةمالعلا

 ش .يدابلا

 روشق ّضعب قرخو «بّشحخ نم ةعطق اهنيع يف عقوو لفملا ءارمأ ضعبل تناك هيراج نا
 اذإو ؛سرجلا يف ايش هنم رّسكف ءلحكلا ةعانصب ريبخ ٌريغ اهنيع نم هجرخأو «ينرقلا

 ُتلتحاو هب ُكليسمي ءيش هل يقب دق نكي ملو ؛ةينرقلا روشق نم نيترشقلا تحت هب

 نم امهريغو نارفعزلاو ةّبلخل ١ ءام هيلع ٌثرطق ينناب هِعيضوم نيفعتب هجورخ ىلع
 ىقبت دق ناك ام ُتجرحأو هُّمَحرق ترَجفناو جّضنو هُّعضوم نفَعَت نأ ىلإ تاجضنملا

 لاح ىلإ تداع نأ ىلإ تامُحلملاب ٌميضْوَملا ٌثجلاع يننأ مث نئعلا ةمالس عم دولا نم

 اهَتَرْمَح عم نيعلا وأ سأرلا ملأ كلذ ٌمبت ناو نّيَعلا ظفحت نأ كل يغبنيو ءاهتّحص
 2 2ع ِ ع 7 0

 يلفوفلا فايشالاو «ةوقلاو ةجاحلا بسمب ٌداوملا صقنو ملالا بناجلا نم لافيقلا دصفاف

 .نيذابارقألا ين امهدهتو .هل ديج يجينرزلاو

 مامحلا مد ((542راجنس ؛نوراسأ ؛درولا نهد عم ضيبلا رافص : هل تادرفملا

 .كمردعدل ةطرءومأومك (541)

 يلايسو ؛رامجخلا سخن وهو 459/1 نوناقلا نم هانتيثأ ام باوصلاو «راحتس) لصالا يف (542)

 : .تادرفملا يف
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 ًاروخبو ًاروطقو الحك عفن رضح اهيأ رّدنكلا ناخد «جبقلاو «ناشرولاو «نينافشلا

 جعذاش ربص (543).يراصقلا رجح هَل عفان مدقت اميف روكذملا نقش أ رجحلاو

 ظ .مفان الحك رّضَح اهيأ «لوسغم

 .نيثالثلاو كتلانلا لصف ف هذي ام : ءاذغلا

 : يفرقلا راخبتسا ىمسيو «*هاهنول ريغت
 كلذو ,ةعبرألا ناولألا دحأ ىلإ يعيبطلا نوللا نع ريغ ةينرقلا َةَقبطلا نأ وهو

 يفو ءًافيصو ًاعيبر هدوجو رثكأو ةّيلألا ضارمألا نم دعت ءاهيلإ ةّيصنملا ةّدالا بسحب

 .رظنلا ىلع فوخم «ينرقلاب ٌنضتخي «ناّبشلاو نايبصلا

 اهيلإ طالخألا دحأ ٌبابصنا وأ ؛نيعلاو غامّدلا .جازم ةّيوطر طرف امإ : ببسلا

 . .اهنول ىلإ اهليلحت
 بابّض يف اهنأك اهّلك ٌماسجألا ىري هبحاص نإف ةبوطُرلا طرق نع ناك ام : ةمالعلا

 دحأ بابصنا نع ناك امو ءأعيمج اهيف نوكيو «نينيعلاو سأرلا يف لَقث عم ناخد وأ

 ناق يلا هل ضرعي نم لثم «بلاغلا طلخلا نواب اهلك ءايشألا ٌضيرملا ىري طالخألا

 رج ءايشألا ىريف قطعا هل ضرعي نمكو ًارفص اهلك ءايشألا ىري هنإف (يدبكلا

 فعض : نيمسقلا عمو نينيَعْلا يفو ةدحاولا نيعلا يف نوكي دقو «سايقلا اذه ىلعو

 ,جرايألا ٌبحبف ةّبوطَرْلا ِةّبلغ نع ناك امف «نيمسقلا يف بلاغلا طلخلا غارفتسا ءرظنلا

 ةيانعلا رثكأو ؛نيمسقلا يف ٌريبدتلا فطلتو ءاهاضتقمبف طالخألا ضعب ةّبلغ نع ناك امو

 ةدايز يناثلا يفو «هيلع ةّيلاغلا تابوطرلا ةيقنتو ؛غامّدلا جازم حالصإب لوألا مسقلا يف

 ُةْرَولاو ٌجُسفنبلاو جئوُبابلا هيف يلغأ دق ام ٍراخب ىلع بابكنالاو بلاعلا طلحلاب ةيانعلا

 جازملا حلصأو «نيمسقلا عفان لكلا هعم يتلغأ دق يذلا ءاملا ٌراخبو ءاعومجمو ًادرفم

 رمحأ فايشأب هلحكاف ٍرَدَكلا نم ٌءيش ندبلا ةيقنت دعب نيعلا يف ىقبت نإو «كدهج

 .(نوراصقلا» لصألا يف (543)

 . 0هدعهل طاقعما1مروغ1غمم (544)
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 يف تابكرملا هذه عم تادامضو تالوطن هل دجتو ءاهل ٌمفان نالوخلا فايشأو هني

 .ىلاعت هللا اش نإ «نيذابارقألا

 :نويروطنقلا ةراصع «ةئرلا ءام ءرُدُكْلا ناخد :ينالوخلا م1 نارفعزلا : تادرفملا

 عفنت هقرو ةراصع : نيدلا ءايض لاق ءرامحلا ٌنسَك وه راجنسلا ءالحك رضح ابيأ

 رييدتو .هللا ءاش نإ ءأطوعسو ًاروطق نيعلا تاقبط ظفحيو ءاهنول رّيغتو ةّينْرَفلا ِظَلِع نم
 .هبيس ىضتقك هئاذغ

 :اهعبوطر
 وأ همر يف ظل وأ ءهئارجأ يف فئاكت يذلا ينرقلا باجحلل ضرعي نأ وهو

 وهو .ةمالعلا يف هركذن ام عم .اهنول ٍرّيغتو اهتّيوطُر نيب قرفلا اذهو هرادقم يف ٌمِرَو

 فوحم «ينرقلاب ّصتخي ؛ةخوخيشلا نس يفو ءاتش هدوجو رثكأو :ةّيلآلا ضارمألا نم ُّذَعُي

 .رظنلا ىلع

 .غامدلا جازم ىلع ٌبلغت ةظيلغ تابوطر : ببسلا
 عبتيو «ةقّدحسلا يف ٌرَّدكت نوكي نأ ريغ نم ؛بابضلا لثم ينرقلا ىلع ىرُت : ةمالعلا

 (ًةيطر هينيع نوكتو ءًامئاد بابض يف هنأك هّبحاص دجتو هرِظْنلا فعض كلذ

 ٠ ,(546)امئاد ًةبوطر ليست (545)ءارخنمو

 ٌبح وأ ءاياقوق وأ ءجرايأ ٌبحب غامّدلاو نذدَبلا ةيقنتو ءءاذغلا ٌحالصإ : جالعلا

 ءاعومجمو ًادرفم لسعلا عم احرق رقاعو ءلّدرَحلاو ؛جرايألاب رغارعلا لامعتساو «ربصلا

 . «يئرفسكلا لفيرطالا ةقّرفملا يلايللا يف هطعاو «قاصُبلا بلي ام ٌعضمي نأب َضيرملا ٌرمأتو

 نيَعلا لحكاو ءالحكو ًانهدو امو ًابرشو ًالكأ ٌُبْطري ام لكو «سأرلا َنْهَد عنماو
 ءريطلا ٌرارم ةصاخو ةعفان ًةعومجمو ةذرفم رضح ابيأ ءاهعيمج تارارّملاب ةيقنتلا دعب

 لحكلاو ؛يزيزعلاو ءايانشورلاو «نوقيلسابلاو ,ناقيطقطسا فايشأ : كلذل ٌعَمني اممو

 .(هيرخنم) لصألا يف 545١(

 .0مدمعمل ظةعصق ةينرقلا ةمذو كلذب دارأ هلعل (546) .
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 دّنلاو غامدلا رئاودو تافايشلاو لاحكألا نم هّصخي ام عم تابكرملا هذه دجتو «ربكألا
 ام تانشراوَجلاو نيجاعّملا نمو «ةيؤقملاو غامدلل ةنُّخسملا يلاوغلاو حئاخللاو ٍريِبَعلاَو

 انركذ ام عم همومشم لعجاو «باتكلا اذه نيذابارقأ لوصف يف كجالع ىلع كنيعي

 مل نإو ءاهرخا وهو «بطرلا شوُجنَررملاو «حلبلاو «َنيمايلاو «يربجلاو «سجرتلا
 .ًاضيأ هدجت لذ نحس طوعس ىلإ تجتحا نإو ءاسباي نكيلف ابطر كرصحي

 قرم يبهذ ايميلقإ ,قّشأ هثراصع ةصاخو «ّجَو ,نوراسأ : هل ةعفانلا تادرفملا

 ,جنتوفلا ءبادسلا ءًالحك رضح اهيأ ءلوسغم قّرحم عدو ؛بارش يف ىفطم لّسَع عم
 .ىلاعت هللا اش نإ عفان ًاروطق اهؤامو ءالكأو امش رضح اهيأ ؛يسرافلا رتعصلا

 ريغ نم لقُتو ءاولح نم هل قيلي ام عم نيئالثلاو عباسلا لصفلا نم هاذغ لعجاو
 .(047)[لصفلا اله

 . (548)أ : 9

 ءَهْيِلآلا ٍ,ضارمألا نم ّذَعُي ءرظَنلا فعض هعبتي ًاجنشت ينرقلا نم ىرت ءاهجْتْشت وهو
 ,خياشملاو ءاتشلا يف ضرعي دقو ؛لوهكلاو ةبيبشلا يفو افيرخو أفّيِص هِدوجُو رثكأو

 .رظنلا ىلع ًافيخم «ينرقلاب صتخي
 ةّبجوملا بابسألا ضعب نع نوكي دقو «هل ًاببس ةعتوخيشلا نس نوكي دق ببسلا

 .ةيضيَبلا ةبوط لا ٍناصقن نع نوكي دقو ةّلخاَّدلا وأ ةّجراخلا امإ ءجازملا سبيل

 سهلا بقث ريغت عم رظّنلا فْعَض هعبتي ةحوُحُيشلا نس نع ناك ام : ةمالعلا
 هفرعتف «جازملا سبي ةثّدملا بابسألا دحأ نع ناك امو .ةيعيبطلا هتقلخ نع هرّدكتو
 قرفلا اذهو «ةقّدَحلا ٌقيض هعبتي ةيضيبلا ةبوطرلا ناصقن نع ناك امو ءريبدتلا فلاسب
 .نّيَعلا ُفافَجَو رظنلا فعض عيمجلا يف مزليو ءهمّدقت ام نيبو هنيب

 .ب نم طقسلا ةيابن (547)

 .كمرسعول طيوصعد5 (548)
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 «سمشلا رح ٌتاقالمو لاهسإلا رعنماو ,اهتيوطر يف روك ذملا جالعلا دض : جالعا

 تانّكسملاو تاففجا لكأو

 ٌةّدرتو «رفولينلاو ٌجسفنبلا هيف ىلغُي دقو ءبّذَعلا رتافلا ءاملا يف نيعلا ٌحتف : هعفني اممو

 يف دجتو ءءاسنلا نبلو «رفوليتلاو جّسفنبلا نهدب طيعستلاو ءضيأ سأرلا ىلع هبكس
 .تافايشأو «لاحكأ تابكرمو ًالوطنو ًادامضو ًاطوعس هل نيذابارقألا لوصن

 يلرغملا نيترازولا يذ فّرطملا يلأ نع : هتفصو «ءاودلا اذه هللا اش نإ ,هعفني اممو

 لدنص ءزج سدس نارفعز «ءزج عبر روفاك ءءزج لجرفسلا ٌبح بل ذخؤي : لاق
 ٌقحسُيو لظلا يف فمي مث ءأموي نيعبرأ يئرطلا رفولينلا ءام يف لدنصلا ىبري «ءزج ضيبأ
 ءرجاع وأ ةضف ءانإ يف ٌمَفرُيو ؛ةيوذألا يقاب هيلع ىقلي مث ٌُدربملا هّنسمي نأ ريغ نم ًامعان

 .ءاسنلا نبلب الولحم ًاروطق وأ الحك ةّيشعو ةركب لمعتسيو

 ؛ةريثك لالعأ ةكراشملاب اهلف ةينرقلا ةقبطلا امأ : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ريغتل امإو «طلخت بابصنال امإو ءفّشَنل امإ «ةئوشخلا : (549)امهادحإ ,ناتلع اهصخيو

 .,جازم

 ٌممدتف فاخخ ءيش ىلع رمي ىلعألا هتفج نأكو ةلعلا هذه هب نم ُدِت كنإ : هتمالعو

 .كلذل اهتنوشخو اهفافج رهظيو نيعلا

 فيطلتو ٌارفتسالاف ففجم ٍراح طلخ عاتجا نع ناك نإو ٠ .جازملا ليدبت هجالعو

 قرعلا يف مامح خرف دصفب لحكلاو .جاجدلا محشو ءعراكألا ءام لامعتساو ءاذغلا

 نّشخت امل ةفرّطلا يف َنيعلا لحكاو ءٌراح وهو نيعلا يف ّمدلا لعجتو هجانج تحت يذلا

 ناذه يوادي دقو «خارفلا مدب معنتو سلمتت يهو «مدلا اهيف نقتحيو ةينرقلا
 .ريغص يبص نم ناسللا سحلب (؟500ناضرملا

 كلذو ءاسح محلتملا نع اهّولع ىرُي يسح مجَتملا نع وبني نأ وه : ةيناثلا ةلعلاو

 .اهيف ثدحم مرو وأ ءاهتمت ّيجيرلا طلخلا ةّلعئادم نم

 .«امهدحأ نيتلع» : لصألا يف (549)
 .«نيضرملا نيذه» : لصألا يف (550)
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 فشاونلا ىلع ٌراصتقالاو «ءاذغلا فيطلتو :سأرلاو ِنَدَبلا غارفتسا : هجالعو
 ءاملاب مامحتسالاو ؛عفانلا مامحلاو ,للحيو ّصمي امب ةلحكاو هريغو ج وبمطلاك ةفيفخلا

 ءام نم ريسي عم يكطصملا نهدب هطعساف لزي مل اف ,هراخم لع بابكالاو عراجلا

 .رتعصلا

 ع لّيألا ع ءجسفنبلا نهد ءضيبلا رافص] يرّطلا دبزلا : هل ةعفانلا تادرفملا

 غلاب هناحد حلملا ريغ نم ةصاخ (5؟!![دبزلاو ءالحكو ًالكأ رضح اهيأ ؛لجعلا قاس

 .عفنلا

حلا فيطل عم نيثالثلاو نمانلا لصف نم مهءاذغ لعجاو
 لكأي نم ناك نإو م

 .هل ةعفان (5؟2)اهضيب احف ريزنخلا

 : اهفلخ ىددةَّدملا ةئّمك

 ًاعضوم ذخأت ؛ةيمكلا ةليلق ٌنرقلا ةلمج فل ةّدم فوقو لوألا : ناعون يهو

 .اهفلحخ أريسي

 راكأو «ةكرّتشملا ضارمألا 9 ّدعتو ءاريثك ًاعضوم ذخأت ةيّمكلا ةريثك : يناثلا

 (يلرقلاب ٌصتخت و غياشملل ثدحت دقو «لوهكلاو نابشلا يفو ءاعيبرو ءاتش اهدوجو

 .تظلغو ةّدملا ةَّدُم تلاط اذإ رّظنلا ىلع فاخُي

 ر,عادص نع وأ ,كانه فقتو ةّدملل ةعيبطلا عفدتف جّضنت مل ةحرق نع امإ : ببسلا

 .كانه تبثتو هتدام ليحتست ٍبْطَر دَّمَر نع وأ ةّيئام ٍةلضف نع

 فّرطب هيبش ءيش هفرط نم برقلاب ينْرَقلا فلخ رهظي لوألا عونلا : ةمالعلا

 .رظنلا ضعب للخو ةليلق ةليو ةّبوطر هعبتي «صوصقملا رفظلا

 .س نم تطقس ١)551(

 .أبيف ايف باوصلا ىلإ دبع ملو (اهصنباخف» ب يف يهو «ءس يف اذك (552)

 .2قزنمممام» (553)
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 نالطُب هعبتي ؛يبّنِعلا ًداوس تّطغ امبر ةفقاو ةدم ينرقلا ةلمج فل ىرُي يناثلا عونلا

 .رثكأ للبو ةبوطرو رتل

 .حّسفنبلا ٍصرقب لاهسالا هيف رّركو ؛حورقلاو روثثلا جالع نم بيرق ؛جالعلا

 يف رّطقو ءرغامدلا ةيقنتو َةَرغرغلا لمعتسا مث «نسلاو ةوقلا بسحب كلذو ٠ .جرابألاو
 هذه دجتو «يوررنألا ضيبألا فايشألاو «ناتكلا رزبو ؛ةّيلخلا باعلك للحب ام نيعلا

 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف تالوطثلاو تادامتضلاو تاروطقلا نم صتخي ام عم تابكرملا

 ءاود اهِترمح ءاقنو نّْيَعلا ملأ نوكس دعب هجالغ ٌربكأف «للحتي ملو ؛نمزأ نإف
 .همساب ةتوبثملا تالسغملاو ءاملا ةيودأ رثكأو ءايانشورلاك ةداح ةيودأو سيدقلقلا

 حوللا يف ًاتوبثم هارت ام ىلع ليلكإلا يفت نأب دْيلاب اهجلاع الإو «للحتت مل نإف

 ,درولا فايشأو «رملا فايشأو يناردنكلا فايشألاو هللا اش نإ ديلا لمع نم نيئالثلا

 .اهيعون عفني نيللا رمحألاو «نيعبسلاو

 نول رّيغُت نْيَعلا يف رهظت ةلاح ةنمكلا (5؟4ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ءتناك ام أامجح مظعأ هينيع نأك اهّبحاص دجتو ءاببسحب رصبلا فِعْضُيو ءاهتاقبط

 .زاحلا ءاملاب الإ نكست ال ةكح اهعم رهظيو

 تاقبط تحت نكمتتو نقيم ةدساف ةبوطر اهطلاخي (5؟5)ةظيلغ ٌتاراخب : ُببسلا

 نكي ملو هيجح يف تدازأ رضع يأن ءءاضعألا يف نقتحت دق ٌتاراخب هذهو «نيعلا

 ةنمكلا نإ ا ءاطألا دكأ ددعو لكن دسم كلف نإف لقت هيف هلا ليي لب محو كه

 .ةحرق بقعب نْيَعلا تاقبط تحت ةّدِم وأ تاراخب ناقتحا يه

 اذهب نيعلا لخكو ءاحرق رقاعو «جزيويملاب ةرغرغلا ةيقنتلاو غارفتسالا دعب : جالعلا
 ناريمام ءمهرد رحبلا دبز ءمهرد رفصأ جليلهإ ؛نيقناد لفلف راد ذخؤي : لْحُكلا

 لكنيو ٌقدي ,مهرد دحاو لك نم ضضحو رم ءفصنو قناد يرطوقس ربص «نيقناد

 .(115 ص) نوثالثلاو سماخلا بابلا (554)
 .4ةميظعو س ُِق (555)
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 . # دمج م
 نوقيلسابلا مث كلملا ليلكإو من وبابلا ءامب ٍديمكتلاب كيلعف اهللحت ريسعت نإف «هب لحختكيو

 .ايانشورلاو
 ةرفظلا (55©[ةينرقلا عضوم] ةبسيف ةينرقلا تحت سبتمت ةدم يه : خيشلا لاق

 ,(355)اناطقلق يم ةيظش هعم (557) نلت اذإو

 (560ردتكلا] فايشأو ةبلحملا ةراصعو لّسَعلا بارشب ©59(سلوب) كلذ جالعو

 .جرتهاشلاو رملا فايشا لئثمب ىقنيو دمر

 «ةرفظلل ذختملا سيطنغملا ءاودو (562سيدقلقلا لمعتسا ةحرق هعم نكي مل نإو

 .2063)؟تاحخافنلا 5 روكذملا سوماش نيط ءاودو

 هقّرو .جورخ ٍتقو يف 664هرجش طّرش اذإ فالخلا ةخمص : ةعفانلا تادرفملا

 فقت يتلا ءايشألا عيمج يف لمعتست اذهلو «فطلتو للحت ةوق امل ناك ةغمصلا ٌثعجو

 دمض اذإ ©665)تيتلحلا ةرجش لصأ «ةيلاج ةوق هل سونبأ ءاهللظتو ةقدَحلا هجو يف

 ذخخأ يذلا 123/2 نوناقلا نم اهذخأ ءابنم دبال فانصأ يهو «لصألا نم تطقس اهلعل (556)
 | .صنلا فلؤملا هنم

 .نوناقلا نم هانححصف «ناك» لصألا يف (557)
 .نوناقلا نم هانححصف «اياطقلق» لصألا يف (558)
 فلؤملا هنم ذخأ يذلا 123/2 نوناقلا نم هانححصو «سلوف» ب ينو «سيلوق» س يف (559)

 .صنلا

 .«رابالابو نارفعزلاب ردنكلا» نوناقلا يف (560)

 نم وه ؛تاخافنلا يف روكذملا...» هلوقو «نوناقلا نم هانححصف ؛جضني وأ» لصألا يف (561)
 انيس نبا اهركذ دقو ءالصأ تاخافنلا ركذي ملف انفلؤم امأ «نوناقلا يف انيس نبا مالك

 .هيلإ عجراف سوماش ةبيط ءاود اهيف ركذو 120/2 نوناقلا يف

 فيشو «لطر لسع ءفصنو مهرد رم «ةيقوأ دحاو لك نم نارفعزو سيدقلق : نوناقلا يف (562)
 .ةرفظلل ذختملا سيطانغملا ءاود ايضلاو يردت اهسح

 .ب يف «سلوب» ةملك لبق درو نيترصاخلا نيب ام (563)

 .«هرجش رشق» باوصلا لعلو ؛هرجش ام» لصألا يف (564)
 .«بيبلحخلا» س يف (565)
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 نامي رلا بارشلا «ناتكلا رزب «ةبلُحلا ,نارفعزلا ّرَملا «569ةنّمِكلا أربأ تيزلا عم اهب

 ,جنتوفلا ءام ءبطرلا شوجنزرملا ءام ءلوسغملا يّضفلا ائيشقرمملا جول ةراصع «قيتعلا

 .ًالحكو ًاروطق رض اهيأ

 .حلملا نم ريسيلا عم اغوضمم ةّيدوهَيلا ةلَقَبلا يهو رايخلا فرو نإ : نيدلا ايض لاق
 .ىلاعت هللا اش نإ «عفتلا غلاب الحك لحكلا رزب ءادامض

 .نيئالثلاو ثلاثلا لصف نم : ءاذغلاو

 : 67يفرقلا قارخغا

 دجنوي هِهْرَقلا لالحنا ضارمأ نم دعي ءهلاصتا قّرفت دق ينرقلا مرج ىرُي نأ وهو
 ىضتقمب هُيمالس «نابشلاو اصلا نس يفو افيصو ًاعيبر كلذ رثكأو «لوصف عبرألا ف
 .ًاجراخت وأ ناك ًالخخاد هببس

 لوألا ةمالعلا داب ببس نع وأ ةّلاكأ ٍةّداح ةدام نع ٌتمدقت دق ةحرق امإ : ببسلا
 .سحلل ٌرهاظ يفاثلاو ريبدتلا فلاسب فرعي

 ليست نأ امإ (569نينثا دحأ هنم ثدحألاو ءاذه جالع يف ٌردابي نأ بجي : جالعلا
 هجالع ىالتُي ال ٌميظع ٌعوتن اهيف ثدحي نأ امإو «ةيضيبلا ةصاخو «َنيَعلا ٌتابوطر'

 ىلع لاتحُيو ءأّيوق ًاليقثت ةلقتم ةّيِطَو ٍةدافرو ةيوق ةباصعب نّيحلا ٌدَشُت نأ يغبني كلذلف
 ٌمبطلا ناك نإو ءملألا بناجلا نم لافيقلا ٍدصفاف ةرمح كانه ناك نإو «ملألا نيكست
 ةببجلا كلذكو ءابيلإ لزاونلا عنمي امب َنيعلا دّمضو «لاحلا ىضتقمب هلحف (569)القتعم
 ىبرملا خذاشلاو «سآلا ءامب ىبرملا ايتوتلا : لثم ُضبقيو ّدشي امب َنيعلا ٌرذو «نيغدصلاو

 فقتسو «هُعفني امم رابألا فايشأو ءًاضيأ يدرولاو ءضرملا اذهل ءايشألا قفوأ امبنإف ءهب

 .(اط ةعفاتلا تادرفملا» ةدايز ب يف (6566)

 ,2يكمموععل 0هعصسعم 567١(

 . (تانثأو لصألا يف (568)

 .(لقتعم)» لصألا يف (569)



 يدتلا فّطلو «باتكلا اذه نيذابارقأ لوصف نم هّصخي ام ىلعو تابكرملا هذه ىلع
 ماّمحلاو «تايِاَجلاو .تايوقملاو نيل رمحألا ىلإ اهلقنا ُنْيَعلا تّيقنو ؛حرّجلا محتلا اذإف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

 وأ ناشرولا وأ نينفشلا وأ ماّمَحلا مد ءراجْنَس «نوراسأ : هل ةعفانلا تادرفملا
 ةبلحملا ٌيقد «ءالطلا عم ءالِقاَبلا ٌقيقد «ًالحك لمعتسا ءرضح اهّيأ ءرّدنكلا ناخد ,جَبَقلا
 عم ءارضحلا ةرفسكلا ٌقرو «5790قبَت خيطبلا رشق ءأدامض رضح اهيأ ءسآلا ءام عم
 "تعنُمو ءنْيَغدصلاو ةّمْبَجلا هب (©7:ًادّمْض رضح اهيأ «نوزّلحلا ةجوزل «قيوسلا
 تمي ًاخوطل نيعلل ناك رضح اهّيأ ءريصلا ءاثيماملا «ُلدصلا لقوم ءنيعلا نع لزاونلا
 .اهيلإ لزاونلا

 .جرارفلا عم نيثالثلاو ثلاثلا لصف نم : ءاذغلا

 , .(572اهووعن

 ٌءيش ينزقلا مرج نم روب هنإف اهؤوتن امأ : اهيف ثداحلا رّثبلا نيبو هنيب ٌقرفلاو
 يف دجوي «لاصتالا ٍقّرفت ضارمأ نم ُّدَعُي ءاهنولك هنو «رادقملا ريغص يباج بلص
 .رظنلاو نيعلا ىلع ًافيخم بابشلاو نايبصلا يفو ءافيصو ًاعيبر هرثكأو لوصف عبرألا

 ةلاّكأ ٍةَداح ٍةدام نع تدّلوت ةححرق نع وأ «ةّيدابلا بابسألا دحأ نع امإ : ببسلا
 .ةيبّئعلا ,ضارمأ يف كلذ ركذنسو اهّلك وأ اهروشق ّضعب كتم

 امهنيب قرفلاو «ينرقلا يف ةرثب هنأ هاري نم مّهوتي ءوتنلا لكش ٍرغصل : نيتمالعلا
 كلذك سيل ةرثبلاو ؛ضفخني ال ليملاب هيلع ٌتزمغ اذإ ءايساج ًابلص نوكي ءوتنلا نأ

 .تفرع ام ىلع اهعيضوم ردقب ةعمدو ْمَلَأ هعبتي رمحأ اهثولو «ليملا تحت سمقنت لب
 قوحسم ِدمْنِإب وأ ِبَهَّذلاب نيعلا ليقثتو دئافرلابو ٌدّشلاب ءوتنلا جلاعت : جالعلا

 .اجنب) ب يف (570)

 .(ب) دمض (571)
 . 12 عوءعررت عامععاع (ةمّسِد ةليق) انه فصي هلعل )572١(
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 رطقيو «مهارد ةسمخ ىلإ ٌمهارد ةثالث نم اهُنزو ؛ةدافرلا طسوب ةطيخم صاصر ةعطقب وأ

 هّرذتو «جنتوفلا ءامو ؛نوتيزلا قرو ءامب ًافادم راّيألا فايشأك ٌةّضباقلا ُءايشألا نيعلا يف

 .لوسغملا ٌخذاشلا وأ ييدرولاب

 (673)بجاو ءاذغلا حالصإ .نيمسقلا الك ىلع مدقت امب اهججلاعف ةرثب تناك نإف

 ءساطغلا ٌدرل هِفْنأ كرعو ىفّسلا هتفش ّضَعِب هرُمو ؛جعزملا ساطُعلا نم هعنماو «هفيفختو

 قلاف ءوتتلا ةدايز (5748تبسح نإف ءاهَنُيل ةّققوتم, ةعيبطلا تناك نإو «نيعلا ليقثت نم
 0 1 هَ هال . عد © 0 2

 تامحلملا لمعتساف ءوتنلا ٌدَئرا اذإف ءررض ىلإ يدؤيف .هرمأ لمهت الو ءافقلا ىلع مجاحا

 .نيذابارقألا اذه يف تابكرملا هذه رئاس دجتو «تايٌّرقملاو تايلاجلا مش

 نيعلا ٌبجح عمجيو ةقّدَحلا ءوتن ُضبيقُي دق جّرورُيفلا : هل ةعفانلا تادرفُملا

 رضح ابيأ «ضيبلا ضايبو ردنكلاو درَولا عم ءالقابلا قيقد «نوقيطاربلا «قيلع ةقرحدم ا

 اروطق رضح اهّيأ ءنوتيزلا قرو ءام ءرضحألا سآلا قرو ءام «قيلعلا ءام ءادامض

 .ىلاعت هللا اش نإ «عفان نيعلا ةّلُمِج ظوحجملو ىبّتعلا ءوتنلو هل

 .نيثالثلاو ثلاثلا لصف يف هدجت امم : هيّلغو

0 0 3 

 : اهقرزو اهرثأ غبص

 يف ثداحلا ضايبلا غبص لب «ضرُم ةاوادم ىلع لمتشم ريغ ©675)[لودجلا] اذه

 .(ًابجاوال لصألا يف (573)

 .بلح لهأ ةيلاع نم ةلامالاب «تيسحوو نأقرقس : ينعي «تسحأ : ديري 574١(

 .ب يف ةدايز (575)

 اذه انموي يف لمعتسي لازيال يذلاو حمءدعمل 1800 ةينرقلا مشو انه ركذي هنأو دبال (576)

 ءافخأل ةنولملا ةقصاللا ٌثتاسدعلا نالا لمعتستو اك ..ءاضيبلا ةينرقلا تافاثكلا رظنم ليمجتل

 .يحارجلا لمعلا ىلإ ءوجللا نود ةينرقلا تافاثكلا
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 ٌعابي كولممل ىنعملا اذه لاحَكلا نم ُبلطُي دق هنأ كلذو «ةثداحلا وأ ةدولوملا امأ

 .ينرملاب صتخب ملس وهو ءاهرظنم ٌنسحيل ةيراجل

 .حيرشت دنع اهّتملع دقف ةّدولوملا نيعلا ةقرز امأو ,هتملع دقف ٌضايبلا امأ : ببسلا

 يداب ببس نع نوكت دقف : ةّئِداحلا ةقرزلا امأو «هريغو اهتقرز َبابسأو َنْيَعلا تاقبط

 .سُبُي نع وأ

 .سحلل ةرهاظ : ةمالعلا

 ,كلذ لعفي ٌءاح وهو نْيعلا يف يف دوُسلا نّثألا نبأ بلُح اذإ هنإ ؛ليق : جالعلا

 ٍدْرَو مام ٍةعاسب اهدعب رطقيو ءاهتول َرّيَغ بطرلا وُلُحلا نامّرلا محش ٌءام اهيف َرطق نإو
 ءامو «هظفحتو ًابطر ًادوجوم نوكي يذلا تقولا يف ذخؤي اّيرط كلرضحي مل نإو «جْنبلا
 ايوق ًاديوست ةقذحلا دوسي رضخألا لّظْنَحلا عام نإ : ليقو ؛هماقم موقي ًاضيأ هقرو
 ةبكرم ًاغابصأ نيذايارقألا يف ذجتو ,57”رضحألا زؤوججلا ريشق ءام لعفي كلذكو

 .تالوطنو ىنعملا اذهب ّصتخت

 لثم ٌريصُي ىتح ءاملا يف خبَطُي فقَجم جنبي لاحتكالا برج دق : خيشلا لاق
 بنع ةراصع كلذكو «ةقدحلا دّوسي هّنهد وأ هّسقن نارفعزلاو هب لَحَتكُيو لسعلا
 . ّرهلا نيع دّوسي هنإ : ليق ىتح هب لحتكُيو ةبطر ٍةلظنح يف ليملا لكْدُي دقو ,بلعتلا
 .ةقوحسملا زوججلا روشق كلذكو

 َقد اذإ قدنبلا نأ موق معز : (579)سيئرلا خيشلا لاق : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 .229 228 نيلاحكلا ةركذت كلذ يف رظنا (577)

 مالك ىفنو ؛هنم سيل ام هيف لخدأوا ءاريبك ًافرصت انيس نبا مالك يف فلؤملا فرصت دقل (578)

 خرمو تيزب طلخيو قدنبلا قرحي نأ برج اممو» : يلي ط 02 نوناقلا يف انيس نبا
 لبق ىتح «هب لحتكيو ةبطر ةلظنح يف ليلا لخدي اضيأو «نيعلا قرزألا يبصلا خوفاي هب

 روطق هنم ذختيو هتراصعو نامسنلا قئاقشب كلذ عمجي صفع نم ءزج سدس عم ءزج

 ةيشيح وأ ةيجنز تناك اذإ رفظلا كلذكو ,نامرلا روشق ةراصعو جئبيلا ةراصع كلذكو

 .ةقرزلا لوزتف يبصلا عضرتو
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 «ةدولوملا ةقرزلاب ٌبَهذاف يتميز وأ بارشب ًالوبجم لفطلا ,خوفان ىلع هب يلطو هرشقب

 قئاقش «داوسلا ىلإ هينيع ةقرز تريغت ةّييِشَبَح ةأرما هتعضرأ اذإ لفطلا نإ : ليق امو

 نامرلا ٌبح نيب يذلا قيقرلا رشقلا ءايقاقأ ,قّرحلا بقثم ريغلا جملا صْفَعلا ,نامعنلا

 ءهِقرو وأ تفافلا ةرمث ,ةرجشلا تحت طقاستي يذلا نامرلا درو ءام ,سيدقلق ّيِرَطلا

 لامعتسا نم رثكُي نأ يغبني الو ءًاروطق وأ ًالحك رضح اهأ «بلعثلا بنع ٌةراصع

 لقيلو «ماّمحلا دعب جالعلا ٌدمتعيلو ؛هريدحتب رصابلا ّحورلا رضي ذإ ؛هدروو جْنُبلا قرو

 .غبصلا دعب اهنم

 .جاجدلاو محللا فيطل نم هيدذغو
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 ضخ

 ّئ لج ١ ج١ لج
 ىسمئوز»ا ندا 2

 ديييايارامب 1-13 حمي تيا ت1 توام

 8 ٍِع

 7>[ةيبنعلا ضارمأ]
 :(690عءاستالا

 .يضَرَع وأ يعيبط امإ : نيبرض ىلع ةقدحلا ٌعاستا : (581)ناعون وهو

 نم دعي (©82وهو «يعيبطلا حرش ىلإ دوعأ مث «هنم يضرغلا مسقلاب ءىدتبم انأو

 بهثب صتغم «لوهكلاو ةبيبسلا نس 2 ءافيرخو ًافيص هدوجو رثكأو ,ةقدحلا ضارمأ

 .هتوق وأ هببس فعض ةبسنب هفوخ ؛يبنعلا
 نويل ضرعي < ؛ةيبعلا سني نع وأ داب ٌببس امإ : بابسأ ةعبرأ دحأ : ببسلا

 ءاهلإ ُتصعت ةظيلغ ةيوطر نع نوكي دق : نيمسق لإ مسقنيو بكرم ضرم وهو

 .ةّيِضْيَبلا ةبوطرلا ةراك نع نوكي دقو «غامدلا يفو اهيف لصحي ْمَرَو نع وأ

 .رك ديس : ةقلخلا نع ثداحلا امأو

 .سحلل ةرهاظ ىلوألا : ةمالعلا

 .نْيعلا ةيوطر ُهلقو ءهددمت مدعو يبنعلا ءاشغلا مْرُج ُناصقن : ةيناثلا

 .فلاسلا زيبدتلاو ءنْيَعلا ةرارحو ٌعباتتم ٌعادص هعبتي ةّدح مّرَولا يف نوكي : ةئلاثلا

 ةيبنعلا ضارمأ» 243 نيلاحكلا ةركذت يف ىسيع نب يلع لاق ءانتادايز نم ناونعلا اذه (579)

 قيضلاو عاستالا : يهو «ةيبنعلا بقث : ينعأ ,ةقدحلا يف ةثداحلا ضارمألا يهو ةعبرأ

 .درفلا لالحنا وهو قارخنالاو ءوتنلاو
 ْ .29لاكهمأ5ق (580)

 .«نيعون» لصألا يف (581)
 .«يضرعلا» ديري (582)
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 «يعيبطلا رادقملا نع ةيلاع هعم نوكت َنيعلا نإف ةّيصْيْبلا ةّوطرلا ةرثك نع ناك امو
 مهو «هتلمجو رصبلا رثكا ٌمدع هعاونأ َعيمج عبتيو «ةئلتْمُم هيف نوكت ةيبنعلا ٌةقبطلاو

 .هِدٌّدبتو رونلا راشتنال يه مع ٌرْغصأ ةريبكلا ءايشألا (583)نوري

 لكب ةيقنتلاو «بلاغلا طلخا غارفتسا : ماعلا ُجالعلاو ءبابسألا بسحب : جالعلا
5 ْ 

 ال ثيحب ءينرقلا سبي جالعك هجالعو هئرب يف كْعمط لقيف سْنيلا نع ثداحلاو

 .كديزي

 نم ضباوقلاب كلذو ءاعيرس َجلوع اذإ هئرب يف عّمطُيب ذاب ببس نع ُثداحلاو

 ةحئارلا رطع قيتع بارشب لّبجُي جئوبابلاو «قرحما لّيألا نرقو «ءالقابلا ءك تادامّضلا

 : ًالقثو ةرمح يدابلا ناك نإو ,ةروكذم ةيودأ كلذل نيذابارقألا يف ُدجتو ءدّبّضيو

 ,جنذاشلاب اهلحكو نّْيَعلا يف نبللا بلحك : نّكسُي ام لمعتساو «لافيقلا ٌدصف

 .اهببسان امو درولا فايشأو ءائيماملاو ءلدئصلاب اهدّمضيو

 الحك عفن رضح ابيأ «قرفألا كيدلا غامد «ةئرلا ءسآلا قرو ةراصع : تادرفملا

 ظ .هعاونأ رئاس يف

 .نيذابارقألا لوصف نم لاحلا يضعقي امب : ءاذغلا

 ,(555)ةقلخلا لصأ فق : ينعأ «عبطلاب نوكي يذلا (؟؟ةوهو ,عاستالا يلا

 .مدقت دق هلاوحأ يف لوقلا قابو ءأطرفم ناك اذإ رولا ٍدٌّدبتل ءيدر كلذو

 نع اهزجعك «ةقّدَحلا مِض مامت نع ديلْوُتلا دنع اهرجعو ةعيبطلا ٌريصقت ببسلا

 كلذ نمو ءاهريغ وأ (؟86©ًاعبصأ صقان امإ دولوملا تأيف ءءاضعألا ضعب ليمكت
 1 5 أ

 .383 ص ثويعلا رون يف ام هانتبثأ ام باوصلاو «نوري ال مهود لصألا يف (583)

 .يهو : لصالا يف (584)
 همموعمعول ؟!لعتمهكأك. (5 855١

 .(عبصا» لصألا يف (586)
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 .امهيتنئا يف نوكي دقو «ةدجاولا نْيَعلا يف نوكي دقو «ةفوّرعم : ةمالعلا

 ٍدْعَب نم ناك ام جالع مات انه اهركذنو «عونلا اذه ءرب يف عمطت ال .جالعلا

 ا .ةقلخلا

 ٍدصفو «ةنياكلا ةَّدملا جالع لثم ؛للحيو حضني امب هلاهسإبف ظيلغ طلخ نع ناك امف

 درابلا ءاملاب نينيعلاو هجولا لسغو ةرقُتلاو نْيقاسلا ىلع مجاحما ءاقلإو «ةيقنتلا دعب نْيقاملا
 حلصي ام لكو رئارملاب لحكلا مث ,حلملا نم ٍريسيلاو لّحلا نم ٍريسيلاب .جوزمملا حلاملاو

 .ءاملا ءْذبل

 .ةيِضِيَبلا ضارمأ يف هجالع ركذن .ةيضيبلا ةبوطرلا ةرثك نع ناك امو

 برشو مامحلا ىلإ لوخدلاو «يخرُيو هبطري امب هجالعب «سبايلا عونلاب ينعنو
 .ةبّطرملا ناهدألاو طوعسلاو ةبطرملا ةيرشألا

 ناك نإف ألا بناجلا نم لافيقلا ٍدصْق يف ةردابُملاف : يداب ببس نع ثداحلاو
 غذصلا دّمضو ؛جنداش لايمأ نيّعلا يف طحو «نيللاب اهلسغاف ةرْمُح نيعلا يف ٌرهظ
 'نفوُتيِللاو ؛«فالخلا هممشو ءدرولا ءامو درابلا ءاملاب لسغاو ءاثيماملاو لدّصلاب نْيَعلاو
 رطٌعلا بارّشلاب نوجُعَملا ءالقابلا قيقدب نّيَعلا دم ةّدحلا تنكس اذإف «قرولاو

 نيذابارقأ يف ٌُدمتو «ًالوطن سبايلا ءامو ءًاروطق ًايفاك كلذ يف ٌبطَّرلا سآلا ءامو «ةحئارلا
 .تابكرملا نم هب صتخي ام باتكلا اذه

 لودج يف ٌسحلا نع ةّيِفَحلا ضارمألا يف ركُذ دق ضرملا اذه يف يربطلا هلاق امو

 ءاّتجلا قرو ةراصع «هعاونأ عيمج يف سألا قرو ةراصع : هل ةعفانلا تادرفملا
 تادرفم نم) اهعمجيو ةَكّدحلا يوقي اثيمام يف ُفْطَملا قّرْحُملا .جاّسلا ٌبشخ اروطت
 .(فيرشلا

 .محللا فيطل عم قيلي امب : ءاذغلاو



 معَ
 ىلع عيويخما» يح

 ى سيم ورت» تيدو سن

 (1:57ةقدحلا قيض

 .ءيدر وهو يضَرَعو ءاطِرفُم نكي مل اذإ دومحنا وهو : يعيبط : ©**ناعون وهو

 .يعيبطلا رمأ حرش ىلإ ٌدئاعو «يضرعلاب ءىدتبم انأو

 ناك ناب نإو ميش هنم نّيبتي ال ىتح قاض دق يبنعلا ُبقث ىري نأ (58*)وهو

 ًءاتشو ًافيرخ هرثكأو ,لوصف عبرألا يف دجوي :ةقلِخلا ضارمأ نم دعي ءأدج أريسي
 هنإف هنكمت بسحب هتمالسو هفوخ «يبعلا بقثب صتخي «خياشملاو لوهكلا رس يفو

 .رظّتلا دقق ًاطرفُم ناك ىنم

 : بابسأ ةتس نع ثدحي يضرعلا : ببسلا

 لابرغلا ٍنويعل ضرعي 5 ءاهيخ رف ةيبتعلا ع جازم ىلع ُبْلغت ةيوطر ةرثك : اهدحأ أ

 .هتوادن دنع

 .اهُدّديو اهيّدني ام ةيبتعلل نوكي الف «ةَيْضْيْبلا ةبوطرلا ٍناصقن نع ثّدحي ب

 ثدحيو ءاهدسيف ةقدحلا سفن نم دقعني بلص يضرأ سوميك نع ثدحي - ج

 .هضبقت ةطرفم ٍةرارح نع

 .هطعضي طرفم مّرَو نع ثدحيا د

 .خياشملل كلذ ضرعي ام رثكأو «ةيبتعلا جازم ىلع بلغ سبي نع ثّدحي  ه

 .نيعلاو غامُتلا ةبوطر : ىلوألا ._ أ : ةمالعلا

 .رظنلا رثكأ (599 مَّدَع عم اهرومضو نيعلا ةلمج ناصقن ل ب

 .رثَأ هل َنّييتي ال ىتح ًادودسم ىبنعلا ٌبقث ىرت  ج

 .ةكاووزو (587)

 .«نيعون» لصألا يف (588)
 .يضرعلا : يأ (589)

 .مادعنا : ديري (590)
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 .ماسرسلا وهو غامُدلا يف ٌراح مّرَو وأ ماسرب ٌبيقع ثدحي د

 ضرعي يذلا وهو ءاهقورع دّدمتو نيعلا لازهو ءاهقورع ُدُدَتو نّْيَعلا ظوحج  ه
 ءوه امم ٌربكأ ءيشلا ءالؤه نوري نأ هعاونأ ٌعيمج عبتيو ,مهيجرمأ سبيل خياشملا رثكأل
 .هسابتحاو رونلا فئاكتل

 ةيقنتلاو بلاغلا طلخلا غارفتسا : ماعلا جالعلاو ,متالعلاو بابسألا ىضتقمب : جالعلا

 .هبسحب ,عون لك يف قيرط لكب
 همرُج تخراف«يبتعلا .جازم ىلع ُتّبلغ ٍةبوطر نع ثَدَح هنم ناك ام نأ ملعاو

 مشو «نّكسم نهُدب نانيعلاو سأرلا نهدُي نأ ةيقنتلا دعب هجالعو ءاعيرس أربي هنإف

 َنيعلا لجكأو ءبطرلا شوجنزرملاو «يريخلاو ءسجرلاك «ةنُخَسُملا ةلّلَحُملا حيبارألا
 تايقملاو تالّهسملاو ناهدألا دجنو «ةعفان اهعيمج ُتارارملاو «ءاملا ةيودأك للحي ام

 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف كلذل عفني امم اهريغو تانّخسملاو

 ةثالث دحأل ةقدَحلا ٌقئيض نوكي دق : (؟9!)ةيطارقبلا تاجلاعملا يف ؛يربطلا لاق

 ةّمَحازملا عقتف ءاهريغ يف وأ اهيف ثدحي ٌمرول وأ «ةيبّتعلا ةقبطلا لاوز امإ : بابسأ

 نع ةبقثلا بِلّقتي نأ لكش ىلع كلذ نوكيو لاوز ©692»يف وأ ءُبقَتلا لوزيف ُدّدَمتلاو
 .اهلاوز ٍرْذَق ىلع ٌقيضلا نوكيف ةيديلجلا ةاواسم

 ةيبتِعلا نيب يذلا عضوملا ولخو ةيضيبلا (3”5[ةبوطرلا] ناصقنل نوكي دقو

 نلط ىلإ ٌرونلا ٌجاتحيو ةقدحلا قيضتو (94(اهبقث ىلع) ةيبنعلا ٌبلقنتف «ةّيديلجلاو

 ٌرصْبُي سونيلاج لاق يذلا اذهو «ةيبّتعلا بالقتال ًاقيض اكلسَم ٌدجيف جورخلل ةقيرط
 ٠ .ارش ارصْب

 ءاهتيفيك قيضب ةفّوجملا ةبصَعلا يف عقيو ندمت وأ ,جنشتل ةقدحلا قيض ثدحيو

 .150 ص نوعبرألاو سداسلا بابلا (591)
 .ةيطارقبلا تاجلاعملا يف (ىفدأ) (592)

 ] .س نم تطقس (593)

 .(اهسفن) ةيطارقبلا تاجلاعملا يفو ةاهتيقب» ب يف (594)

252 



 هنا م 2 0 ها س . ها وعام . 8 ىلا 8

 مسا ©”2![وهو] ةقّدحلاو رونلا ىرجُم يف وهف ةيبتِعلا يف نكي مل نإو ٌقيضلا اذهو
 .ةبصعلا (596) وِ نعو ةّيبَنعلا (59 6)هيرتم نع هب ربعي

 مجاحما عضوو نقحلا 2597[نقحلاب نَدَبلا] غارفتسالا : مَرَو نع ثداحلا جالعو

 اهدفريو «لعافلا بسحب للحيو ةلعلا ٌداضي امب ٌنيعلا لحكتو «ليلعلا ةيمحو «هيقاس ىلع

 .راهنلا نم ةعاس

 هاري ام ىري الو ءرظنلا ناصقن هتمالعو : ةيضيبلا ةبوطرلا ٍناصقن نع ثداحلاو
 - 5 8 5 ِء 5 208 لانا م 3 م .

 ' تاقتلا لكش ىلع ءيشلا رصبأ امبرو « ميقتسم ريغ هرظنو «ءادح هرظت نم برق اذإ الإ

 .هلباق اذإ هرصبُي ام نسحأ ًالثم «ةّيوازلا ىلإ رّظَتلا

 يوادي كلذك اهثدايز ىوادت و ,ناصقتثلاو ةدايٌرلا لمتحت ةيضيبلا نإ انلق دقو

 صئابخلا هب يِذتغا ام دوجأو «هليدعتو «جازملا بيطرتو «غارفتسالا كرتب اهئاصقُ
 ساعي . <, # 027 كل سال ل

 لصفلا يف ةيذغألا ركذ دنع هارت ام ىلع «ءالقابلا وسحف هجازم ليدعت دعبو «شاخشَحلا

 .نيئالثلاو نماثلا

 : هتاوادمف 698!ةيديلجلا ىلع اهعوقوو اهبقث ىلع ةيبنعلا بالقنا نع ُثداحلا امأو

 (ةبوقثم ةقّدَحلا لكش ىلع ةلومعم ةَجئُرْسُأ اهيف ٍةدافر ٌمضوو «ةعاس سفنلا ُسسْبَح

 ,هئاذغ حالصإو

 ىلعو ةليل مهروهظ ىلع نوكي نأ بجي ءالؤه مون نإ : لئاوألا ضعب لاق دقو

 مهسوؤر ٌديمكتو ,مهسوؤر ىلع رّيافلا ءاملا بصو مامحلا مهلوخدو ةليل مههوجو

 .بجأو هب

 .س نم تطقس (595)

 .(ةيقب» ب يف (596)

 .صونخ ريزتخلا دلوو «ءيش لك نم ريغصلا وهو صونخ اهدرفم : صينانخلا (597)
 (ةسدعلا) يروللبلا مسجلاو ةيحزقلا نيب ةيفلخلا تاقاصتلالا فصو انه دصقي امبر (598)

 205 عامر 5 عطتقت
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 .ةسوبيلل ضرعي ام رثكأو :ٍدادسنالا ىلإ ىدأ امبر قيضلا : خيشلا لاق

 تاللوطُنلاو «تاطوعسلاو «تاروطقلاو «تابطرملاب : سبايلا اما : (799:هجالعو

 .تالايخلاو ءاملا جالعبف : بطرلاو ةَمِسَّدلا ةنّيللا ةيذغألاو

 َعَفَن رضح اهيأ ؛تارارم ؛هتراصعو ءّجو ءراجنس «نوراسأ : هل ةعفانلا تادرفملا

 .ةيبنعلا ةبوطر نم هعم ناك نم

 .نيذابرقألا لوصف نم هّلاح يضتقي امب هّذِعو

 هنأل ًاطرفم نكي مل اذإ دومحم لاقي هنعو «عبطلاب ناك ام وهو ةقّدخلا قيض قاب

 .لطُيو رظنلا دقف طرأ اذإ امأو «هزانتكاب رّصَبلا عمجي

 .عاستالا يف ليق اك هتقلخ مامأ نع ًاضيأ ةعيبطلا ريصقتف أطرفم ناك نإ : ببسلا

 .امههتنثا يف نوكي دقو ةدحاولا نْيَعلا يف نوكي دقو ءسحلل ةرهاظ : ةمالعلا
 ىلإ سيل هنإف ؛هئرب يف ْمّمطت الف ءرظنلا مدعي ىتح اطرفم ناك نإ اذه : جالعلا

 .ٌّيضْرَعلا جالع مامت انه اهركذن لب «ليبس كلذ

 ,نهّدلاك ُبّطري ام لمعتساف ءأّدج ٌرِيمَع هٌجالعف ةّيبتعلا جازم نم هّببس ناك امف

 ىادجلا فارطأو «جاجّدلاك : ةدّيَجلا ةيذغألاو تابطرملاب طيعستلاو «ماّمحلاو
 ,ءاذغلا لبق ةصاخو «هيف نيعلا حتفو «سأرلا ىلع بذعلا رتافلا ءاملا بلقو «نالمخلاو

 .ةبطرملا تافوفسلا ضعب عم نْبُجلا ًءامو ءريعشلا ءام هطعأو

 ًاعباتتم ًاكلد نْيَعلاو هْْجَولاو سأرلا ِكلدو ةضايّرلاب هجلاعف مرو نع ثداحلا امأو

 .ةبوطر نع ثداحلا قيضلا ,جالع مات لمعتساو «لادتعاب

 ىلإ هتوق ليصت ام ةيودألا نم دجت ال ذإ ,هل ءرب الف يبنعلا بقثلا ةّدِس نع امأو
 .هدس دق يذلا يضرألا ٍظيِلَعلا سوميكلا اذه

 ,جّسفتبلاو رفونيللا ٌمشك بّطريو دّرَيي امب هجلاعف جازملا ةرارح نع ثداحلاو

 .كلذ ةمالعو س يف (599)
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 توبثملا لحكلابو ؛لجرفسلا ٌبح بل هيف عقي امب نّْيَعلا لجكأو ءامهنهُدب طيعستلاو
 اروخمو ًادامضو ًالوطنو ًانهد باتكلا رخآ يف نيذابارقألا يف دجتو «ةينزقلا سْنُي يف

 .ىلاعت هللا اش نإ .هماسقأ رئاسل هريغو أطوعسو

 رضح ام «يئاتسبلا افوزلا «قيتعلا ٌتيزلا ءلصبلا ٌءامو ؛ٌتيتلحلا : ةعفانلا تادرفملا

 ةدارج ءام «هتراصع وأ سخلا ءام «جنكاكلا ةراصع «يبنعلا ةبوطر نع ناك امل عفن اهنم

 نع ثداحلا عونلا نم عفت رضحح اهمأ ءبطَدا ضيبألا شاخشحلا رشق ءام عقلا

 .لاحلا ىضتقمب نيذابارقألا لوصف يف هارت امب هذغو «ىلاعت هللا اش نإ ءًاروطق سيلا

 . «:ةيبجلل ٌضراعلا ءوتنلاو
 وهو ,دوسأ ٌءيش ةيبنعلا نم رهظيو (ينرقلا باجحلا ةلمج قّرَكنا دق ىرت نأ وهو

 ًافيص هرثكأو «لوصف عبرألا يف دجوي «لاصتالا قّرفت سنج نم دعُي عاونأ ةعبرأ

 .رظنلاو نيعلا ىلع ًافيخم «نابشلا فو

 ةلْزك بيقع وأ «يداب ببس نع امإ «بابسأ ةثالث دحأ نع ينرقلا لكأت ببسلا
 يك 2 2 ٍِج 2

 .اهجالع لفغا دق ةّححرق بيقع وأ «ةداح

 «ينرقلا ةرثب هنأ هاري نم نظُي ىتح ِةلمتلا سأرب ٌةيبش ٌرهظي : ىلوألا أ : ةمالعلا

 .هجالع يف اتوبثم امهنيب قرفلا ىرتو.
80 . 8 0 2 

 .ةبابذلا سأر رادقمب : يأ «ينابذلا» ىمسيو «ربكأ علطي ب

 هبهبسشمل (يبنعلا» ىمسيو ؛نيعْلا ملاتتو رافشالا قّحلت ىتح كلذ ىلع ديزت - ج

 سارب اهيبش ريصيو ينرقلا حرج هيلع محتلي ٌبلصأو اولع َدَيْزَأ ذإ ءادوس ةبنعب

 ةظفللا هذهو [جرَسوم» ىمسيو عألولاث» ىمسيو «يرامسملا» ىمسي كلذلو «رامسملا

 لما يف ذإ «ريغصلاو ريبكلا ىلع عقي مسالا اذهو «ةلفلا سأر يأ : اهحخرشو ؛ةيسراف

 .ريبك و ريغص

 .آ1:15 2ء:هاوصوع ةيحزقلا قتفت انموي يف ىمسي ام وهو (600)
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 (601)ةينرَقلا ءوتن نيبو هةّييَنِعلا ءوتن نيب قرفلا فرعت نأ نآلا بجي : جالعلا

 .كلذو ابيف ثداحلا ءوتنلاف

 .ةرثبف الإو اهنولب ناك نإف «ةّيِبَتِعلا نول ىلإ هّبسنتو ءقانلا ءيشلا ىلإ رظنت كنأ

 ناك امع ًاريغص وأ ًاجوجعم ءوتنلا يف نوكي هنإف ةقدحلا بقت ىلإ ًاضيأ رظنتو
 .كلذك سيل رثّبلا يفو ءألوأ

 قرت كلذ نأ ملعاف ضايب رثأ هيف تيأر نإف ءقانلا ءيشلا لصأ ىلإ رظنا مث

 .ةرثبف الإو «ةيبّتعلا ءوتن وهو (ةينرقلا

 تحت ٌرمغني اوححر نوكي ةيبنعلا ءوتن نأ : ةينزقلا ءوتن نيبو ةّيبنعلا ءوتن نيب قرفلاو

 .ليملا تحت زمغنم ريغ ًابلص اريغص ضَيَبَأ نوكي ةينرقلا ءوتنو «ةيبّنعلا نولب هئولو «ليملا

 ,ىوقأ اذه يف ٌدَّشلا نوكي لب َةينْرَّقلا ءوتن يف هتفرع دق هريبدت قابو هّجالعو

 .ليقثتلل دوجأ ٌبهذلاو ؛هبسحب ٍدحاو لك ءقرّودم ديافرب

 ريثكلا عضملا عنمتو ؛محملا نيطلاو نذاشلاب هّرذف مد هنم ثعبناو ءوتنلا رّجفنا امبرو

 > .نيذابارقألا يف همساب ةيودألا ىرتو «لاعّسلاو ساطغعلاو

 رثكأ هل ناك امو نيتنسلا نود هل ءوتنلا نم ناك امو ,هئرب يف عمطت ال عبارلاو

 00 .هؤرب رسعي كلذ نم

 فرو ةراصع ءايقاقأ «لوسغملا قرح ا رفقلا ىون ءجزوريف : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 لالخ نم ةيحزقلا زربت ثيح) ةيحزقلا قتفت نيب يقيرفتلا صيخشتلا حرشي انه هنأو دبال (601)
 ةيحطسلا ةينرقلا تاقبط لاوز نع ةمجانلا ةمّسد ءاشغ ليقو ..مللا وأ ةيحزقلا يف حرج
 ةجلاعملا نم ادج ةبيرق يه ةجلاعملا نأو كلشالو ..نيعلا طغض ريثأت تحت ةمسد ءاشغ زوربو
 «ساطع) دهجلا يشاحت اهنمو ..(ليقثتلا لدب) طغاضلا دامضلا اهنم ..اذه انموي يف ةعبتملا

 .(..خلا ..لاقثأ لمح «لاعس

 .4ىقبيس» س يف (602)
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 الحك وأ ًاروطق رضح ابيأ «قيلعلا ءام «يرط سا قرو ةراصع ءيّرَبلا ةصاخو نوتيزلا

 .ىلاعت هللا اش نإ «ٌمفان

 .نيثالثو ثلاثلا لصف يف هدجت ام هذغو

 | (6037|اهقارخنا

 لوطلا ىلإ امإ يعيبطلا هلكش نع ٌرّيغت دق يبنعلا بقُث ىرت نأ وه ؛درفلا لالحنا وه
 يفو ءاعيبرو ًافيص هرثكأو ءلوصف عبرألا يف دجويو «جيرعتلا ىلإ وأ ضرعلا ىلإ وأ
 .هبابسأ بسحب هفوحخو هّيمالس :(6040ةيبصلاو يبصلا نس

 ريثك ظيلغ سوميك نع وأ هلاصتا قّرفي ةيمكلا ليلق ٌداح طلخ نع امإ : ببسلا

 .ةيوق ةمدص نع ثدحي دقو ءًأضيأ هلاصتا قّرفُي ةيمكلا

 .نيعلا قاصتلا ةلقو ةّداملا ةلق عم ملألا ٌدادتشا : ةمالعلا
0 

 .اهقاصتلا ةدايزو «ةّداملا ٍةرثك عم نيعلا لقث يفاثلا

 نإ ةئثالثلا هّبابسأو ءٌسحلل رهاظف ثلاثلا عونلا وهو داب ببس نع ناك ام امأو

 ,ةّييضِيَبلا ناليس اهنع ثدح ةّدفان تناك نإو أَي ًازرض رظنلاب ٌرضت ال ةفيعض تناك

 .هقارخنال بقثلا نم رونلا ٌددبتو «جراخلا رونلاب اهفافجو «ةينرقلا نم ةيديلجلا ٌبرقو

 غارفتسا يف لّجعُي نأب كلذو ءرظنلا مدع ىلإ يدؤي الثل هجالع ىلإ ردابت : جالعلا

 ..جازملا ليدعتب طالخألا ةدح نكست ةداح ةداملا

 هللا اش نإ ءاهريغو تافايشأو لاحكأو لوطنلاو دامّضلاك ةبكرم ةيودأ ىلغ نيذابارقألا

 .ىلاعت

 الحك حنداش ءًادامض نارفعز ريسيو بارشلا عم ءالقاب : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 .طعممرةكتمد» (603)

 .(ب) ةبيبشلاو (604)



 .ىلاعت هللا اش نإ «ٌمفان ًاروطق قفتا اهيأ سآلا ٌءامو قيّلعلا ءام «ًالحك جزوريف

 دقلو ءاهبقث يف نانثاو اهمرج يف اهنم نانثا ةّيبتعلا يف ةثداحلا ضارمأ ةعبرألا هذهف

 ءلودجلا اذه دعب هماسقأ عم هركاذ انأو «ءاملاب فرعي وهو ٌّضرم اهبقُث ضارمأ نم ىَقَبت

 صقان وه ذإ ضارمألا رخآ اهركذ ٌتلعج امثإو «رّقبلا تاذب) فورعملا ضرملاب هُعبتأ مث

 .ملعأ هللاو «لاحكلا ىسيع نب ىلع ةركذت نع

 .نيثالثلاو ثلاثلا لصف يف هدجت امب هيّذغو

 يبنعلا بقثلا ضا رمأ يقاب

 هيماسأو «هعاونأو «هتيهامو «ءاملا عاونأ ددع ىلع (699لمتشت (6059لوادجلا هذه

 هفصو ام دوجأ امو ءأعون رَشَع انثا وهو ةيدرفلا هئامالعو «هّيابسأو' ءهئيدرو هُحلاصو
 هيف عمتجا دقو «هنع ةيفّحلاو ّسحلل ةرهاظلا ضارمألا نيب هتركذت يف ىبسيع نب يلع

 نع ةّيفخلا مثالعلا نم هتامالعو «ةَفرْعَملا ٌريِسَع هنوك لوأ يف هنأل «نائيشلا (97ناذه

 .ةيعيبط ريغلا رادقملا ةدايز ضارمأ نم ٌدعيو هّيفرعم لّهَس مكتحاو ىبتنا اذإف نجلا

 اغزإو ؛حذقلل ٌحِلاَص ٌديج «ئاوهلاب فورعملا وهو ؛نوللا يديدح هتيهام : لوألا
 .نول هل سيل ءاوحلا نأل ,هتفخل ًايئاوه يمس

 .نيعلاو سأرلا يف ةّياكنلا ٌديدش ٌدرب : ببسلا

 .لوقصَمْلا ديدحلا هبشي : ةمالعلا

 .حقلل حلصي نأ ىلإ ٌبيرق ٌعونلا اذهو ؛يؤلؤللاب فورعملا وهو ءيجاجز : يناغلا

 .نيعلاو سأرلا جازم ٌدرب : ببسلا

 .غوبصم ريغلا جاجزلا هبشي ةمالعلا

 .(لودج» س يف (605)

 .4لمعتست» س يف (606)

 .«ناكيشلا هذه هيف تعمتجا» لصألا يف (607)



 .حدقلل حلصي ال ءيدر وهو «ةقرزلا ىلإ لئام ءنوللا يوامس) : ثلاغلا

 .ديدش ءيف : ببسلا

 .ءامسلا نول هبشي (600-: ةمالعلا

 .حدقلل حلصي ال ءيدر ًاضيأ وهو ءيدَّرَبلا ىمسي : عبارلا

 .ظلغلاو ةّيوطرلا ٍةريثك ةيذغأ ةمزالم : ببسلا

 .دربلا هبشي «ضايّبلا ىلإ لام : ةمالعلا

 .حدقلل حلصي ال ٌميدر وهو ءرضعأ هئول نأل ءرضألا ءاملا ىمسي : سماخلا

 .نيعلا وأ سأرلا ٌبيصت ةّطَقّس : ببسلا

 ظ .يفاصلا ينَدْعَملا راجنّرلا ةرضح هبشي : ةمالعلا

 .حدقلل حلصي ال ًاضيأ وهو «نوللا رفصأ هنأل ءرفصألا ىمسي : سداسلا

 .نيعلا بيصت ةبرض : ببسلا

 .فيرخلا تقو ةرفّصلا ىلإ لاحتسا اذإ رجّشلا قرو نول هبشي : ةمالعلا

 .حدقلل حلصي ال ءيدر وهو «يبهذلا ىمسيو رمألا ىمسي : عباسلا

 .ةيومد ةّدام وأ ءديدش رعادص ةمزالم : ببسلا

 .رهاطلا بهذلا نول هبشي : ةمالعلا

 .حدقلل حلصي ال ًاضيأ ءيدر وهو «قرزألا ىمسي : نماثلا

 ٍةلِقو مهترارح فعضل خياشملل ضرعي كلذلو «رصابلا .حورلا فعض : ببسلا

 .يوامّسلا نم ةقرز ّدْسَأ : ةمالعلا

 .اضيأ حدقلل حلصي الو هرّجَحني دقو ءيصخحلا وهو «يسبجلا ىمسي : عسانلا

 .س نم تطقس (608)
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 .ًادئاز نيَعلا ٌبيطرت بجوي لواطتُم ضرم : ببسلا

 .هنولو هماوق يف ّنصجلا هبشي : ةمالعلا

 .حّذقلل حلصي ال ءيدر وهو .دوسألا ىمسي : رشاعلا

 .غامّدلا جازم ةرارح عم َةّيِعْيَبا ةّوطرلا ةدايزو ةلوحك ةدش : ببسلا

 .دادملا نول هبشي : ةمالعلا

 .حدقلل حلصي ال ءيدر وهو «يقبئزلا ىمسي : رشع يداحلا

 .ابيلإ ةّبِصْنُملا ةّوطرلا طلاخي َّلِغ نيعلاو .غامٌدلا جازم درب كراشي : بسلا

 .قييزلا هنأك يبنعلا بقث يف حرج رتب : ةمالعلا

 ءيدّر وهو هنولو هماوق يف قيقرلا ٍضْيَبلا ّضايب هبشي ٌءام تيأر دقلو : رشع يفاثلا

 .«يباعللا ءاملا» ىمسيو ؛حدقلل حّلصي ال

 ىتح اهيف تلعف لب «تابوطرلا هذه جاضنإ نع يزيرغلا ٌداحلا رّصق : ببسلا

 .كلذ ريغو ةدالولاك «بابسألا هذه ريغ نع عاملا ةلمج ثدحت كلقو

 .ةيرم هنأ ةريصبلاو رصبلا بحاص ركذو فعماأ كنع ةروك ذم : ةمالعلا
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 نيتحفصلا يف درو آ؟«نيعلا يف لزانلا ءاملا لودج نم 114و 113 نيتحف .(ب) ةخسن

 ل وألا

 ْن روللا يديدح هتيهام

 يلاوه اب فورعملا وهو
 انإو حدقلل ًاحاص دج

 ءاوغا نأل يفاوه يبس

 .نول هل سيل

 ببسلا
 يف ةياكنلا ديدش درب

 .نيعلاو سأرلا
 ةمالعلا

 .لوقصملا ديدحلا هبشي

 عبارلا

 وهو يدَرَبلا ىمسي
 حلصي ال ييدر 11

 ب .حدقلل

 ةريثك ةيذغأ ةمزالم

 ,طلخلاو ةبوطرلا
 ةمالعلا

 هبشي ضايبلا ىلإ لئام
 .ُدّربلا

2062 

 فورعملا وهو «يجاجز
 عوسلا 0 ؛ يؤئؤللاب

 ىلإ لئام نوللا يوامس

 ال ءيدر وهو « ةقرزلا

 . حدقلل حلصي

 ببسلا

 هنأل رفصألا - ىمسي

 اضيأ وهو «نوللا رفصأ
 .حدقلل حلصي ال

 ببسلا

 .نيعلا بيصت ةبرض

 ةمالعلا

 رجشلا قرو نول هبشت
 ةرفصلا ىلإ لاحتسا اذإ

 .فيرخلا تقو



 ىمستو «رمحالا ىمست
 ال ءيدر وهو «بهذلا

 وظهو عدوسألا ىمسنت

 .حدقلل حلصي الععيدر |

 ببسلا

 نيعلا ةلوحك ةدش

 ةيضيبلا ةبوطرلا ةدايزو
 .غامدلا جارخ ةرارح عم

 ةمالعلا

 دادملا نول هبشي

 وهو يقبئزلا ىمسي
 .حدقلل حلصي ال عيدر

 ببسلا
 غامدلا جازم درب كراشي

 طلاخي ٌظِلَغ نيعلاو
 .اهيلإ ةّبصنملا ةبوطرلا

 الو «رجحني دقو («يصمخلا

 ببسلا

 بجوي «لواطتم ضرم

 .ًادئاز نيعلا بيطرت

 هبشي ءام تيأر دقلو

 يف قيقرلا ضيبلا ضايب
 ءيدر وهو هنولو هماوق
 ىمسيو«حدقلل حلصي ال

 .يلاعللا ءاملا

 ببسلا

 نع يرزيرغلا راحلا رصق
 لب «ةبوطرلا هذه جاضنإ

 اهتدّقع ىتح اهيف تلعف
 ثدحم دقو «دقعلا ضعب

 هذه ريغ نع ءاملا ةلمح

 ةدالولاك بابسألا هذه

 .كلذ ريغو
 ةمالعلا

 فمعنا دنع ةروكذم

 ريعلا بحاص ركذو
 .(ةيرم) هنأ ةريعلاو

 .(ب) ةخسن 114 ص نم هماسقأو.نيعلا يف لزانلا ءاملاوءيبنعلا بقثلا ضارمأ قاب لودج
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 : جالعلا ءادتبا

 بجيف «لايخلا ماسقأ دنع ركذت يتلا تامالعلاب ءام مادعبا هنأ كدنع حص اذإ ءاملل

 ,جرايأ بحك ّغامدلا يقنت يتلا ةّيوقلا تاغارفتسالا عا ونأب ْنَدَبلا غارفتسا ىلإ ٌرِدابت نأ

 نسلا بسحب كلذ عيمجو «؟99راميشلاو ءبهذلا بحو ءربصلا ٌبحو ءايافوقو
 «رئافلا ءاملا هدعب ٌبرشيو «لسعب ًانوجعم ةقرفتملا مايألا يف ارقْيف جرايألا ٍذخَأو «ةوقلاو
 محلا عورنم يناسارخ رمحأ بييزو ديرتو «عيافسو قيقد نويروطنق هيف : ىلغأ دق يذلا
 ّمص اذإف «ءاقنلاو غارفتسالا دعب الإ هيف ةرغرغلا لامعتسا نم كايإو ًارغرغتو ًابرش
 ٌدصفلاو كايإو «ةيقنتلا دعب عفان هنإف (خوفانلا قرع دصفا نّدبلاو سأرلا ءاقنث كدنع

 ءاملا (61©ماكحتسا ديرأ اذإ هنإف ءابيلإ ضرعتت الف ةماجحلاو كايإو :ةرورضلا دنع الإ
 رَثَبلا محلك ةبطرُملا ةّصاخو «ةظيلغلا ةمعطألا نم عنماو «ةماجحلاب رمؤي هلاكإو
 لّسَعلاو نمّسسلاو نّبللاو نبجلاو ءالقابلاو كومّسلا .عاونأو نآضلا نم نيمّسلاو
 ءامهلكاش امو ةطْئجلا بارشو زرألا بارشك ٍركسم لكو «يرطلا ةصاخو ءرْمَخْلاَو
 لوخدو عامجلا لّلقيلو «رويطلاو طّبلا َنيمسو «موحللا نم كيدقلاو دوسكملا هنماو
 ثاركلاو لّصبلاو موُقلا لكأو ًءاشعلاو ٌموصلا هعنماو ءالتمالا ٌبيقع ةصاخو «ماّمحلا
 .رمّتلاو ٌّنسكلاو ريجرجلاو جورذابلاو

 امهناف ءامهعنماف ءءاملا لاتكاو رّصَبلا ةملظ يف ةيصاخ نبللاو ِكمّسلل نأ ملعاو
 لعجاو «.جولكملاو ٍدرّبلا ديدشلا ةصاخو ريثكلا ءاملا برش عنماو ءررضلا (؟!')اديدش
 نيموي لك يف هل لعجاف كلذ هيفكي ال نم ناك نإو «راهلا طّسو ةدحاو ةرم هءاذغ

 نم هعنماو «هئاذغ دعب موُنلا نم هعنماو هتّداع نم ّلقأ هؤاذغ نوكيو «تالكأ ثالث
 ٌضارمأ دوي كلذ نإف ءاليل وأ كلذ ناك ًارابن (2!6ًايرط ًاكمم هيف لكأي موي يف مونلا

 .(رايبشلا») ب يف (609)

 .(ماجتحا» ب يف (610)

 .(يديدشا لصألا يف (611)

 .«يرط كمس» لصألا يف (612)
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 مامحتسالاو ءيقلأ هعنم و مكحلا عوشيتخ اياصو نم اذهو ءابيف عاملا ةصاخو «نيعلا

 ةريثكلا ةَعلاطملاو ةحابسلا هعنمأو ؛درابلا وأ هسأر ىلع راح ا ءاملا بكس وأ «رتافلا ءاملاب

 ةيلامشلا ةصاخو «حايرلا ٌباهم يف دوعقلا هعنماو «ةقيقدلا ُشوَّنلاو طوطُخلا يف

 ؛ديدشلا ءوضلاو جلنلا ةافالم نم هعنمأو (ةقاربلاو لاقّصلا ةديدشلا ءايشألا ةاقالمو

 .ةيوقلا سمشلا ٍةرشابمو

 لاحكألا نم باتكلا اذه نيذاارقأ يف اهل ركذُي امب ؛ نيعلا جل اع كلذ دعب 3

 فقتسو هصخح امن (613)ناقيطفغطصا فايشأو «ريارملا فايشأو هل ةئوبثملا نيجاعملاو

 .كلذل ٌمفان ًاضيأ قّيْرَحلا فايشأو ءامهيلع

 دب لحتكيو لسعب ىعفألا ةرارم نجعُت دق : لاحكلا (142يدمآلا سويلقا لاق

 تناكف ىعفألا ةرارم نولصح سانأ برج دقو ,(615)لوقأ .خيشلا ركذو اًدج كيج

 .اهنم زارتحالا ٌبوجو ُصَقْنُي اممو ةبرجتلا هذهو َةّنبلا مومسلا لعف لعفت ملو «ةعفان

 .ريبعلاو ربنعلاو يلاوُعلاو دنلاك ةنّحسملا ةللحملا حيبارالاو شوجئّررملا هممشو

 : لوقي خيشلا ذإ ,ماكتحالا براق ولو اّدج ٌديفم هماكتحا لبق ءاملا ّجالع نأ ملعتلو

 هّسفن ّجلاعف عاملا هب ثدح دق لقعو ليصحت ىلإ مجري ناك نمم الجر تيأر دق يفإ

 ىلع راصتقالاو تابطّرُملاو قارمألا بانتجاو ءاذغلا ليلقتو ةّيْمِجلاو تاغارفتسالاب

 ًادوع هّرصب هيلإ داعف ةفطلملا (19[ةلّلحْلا] لاحكألا لامعتساو ايالقلاو تاّيوشملا

 مكحتما اذإ (7!6)امأو .ٌزيبدتلا هيف عفت هلوأ يف عاملا كرودت اذإ هنا ةقيقحلابو احلاص

 .حْدَقلا الإ هل سيلف

 ونلا حورلا ماسقأ ج الع ًاضيأ يقايس 1 : ب يف ام باوصلاو («لاقيطفطصاو» سس ْق (613)

 .(يدمألا 1 ككاو نوناملا ف (614)

 .انيس نبأ مالك نم لوقأ دعب ام نأل ؛لوقأ : خيشلا ركذو : يأ (615)

 ) )616١نوناقلا نم اهاتكر دتساف 2 يف ةدوجوم ريغ 146/2.

 ) )617.نوناعلا نم ةهأانحح صف عءاملاو» سس ُْق
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 ٌءام صخشل لصح نإ : هتلاقم يف يلرغملا نيترازولا وذ فرطُملا وبأ ىكح دقلو

 ريبدتلا يتاب مث :عوبسأ لك يف «6!ة)اياقوقلا لامعتساب هينيع نم للحي هنإف «فيطل

 نم رجضت الف ٌديزت ال (619ةّيباصلاو حجني ال رييدتلا تيأر نإ تنأف ءروكذملا

 لعجاو «نيذابارقألا يف ةروكذملا نيجاعملاو ريبدتلاو ةيّمِخلاب كلذ ىلع ْمُد لب .هجالع

 سيلف ٌريبدتلاو ٌّجالعلا هيف ٌدافأ الو مّكتحا نإف «ًعامجلا َكرتو غامدلا ةيقنت كدهج

 ءفّرَجُملا ٍتْهَملابو «ةربإلا وهو هرّوَكُملا ّتَهَملاو ءِثْلْملا تْهملاب حْدقلا الإ هل

 اش نإ ,ديلا لمع نم نيثالثلاو سداسلاو «نيثالثلاو سماخلا حوللا يف ابيلع فقتسو
 .ىلاعت هللا

 ءانإ يف ةعوضوم ءاّنجلا قرو ةراصُع «لطْنَحلا محش «ناسأبلا نهد تادرفملا

 عم ميرُم روُخب ةراصع «ضيبأ طفن ,6200اسريالا نهد عم قوحسم ٌرينوش «ساحن

 فاشخلا غامد «ةئرلا ةراصع «لسعلا عم لّصَبلا عام «لسعب ًاطولخم تيتلجلا ؛لسع

 ؛تارارملا ٌرثكأ «بئذلا ةرارم «ةأرما نبل عم مِرَهلا قرفألا كيدلا غامد «لصبلا ءام عم

 ففخ رهشأ ةتس ىلإ رهش نم هب لجتكاو لكلاب حس اذإ جولا : نيدلا ءايض لاق

 .ءاملا

 ّمطق نْيعلاو ةَهّبجلا ىلع هب يلُطو ينوجنامسألا نّسْؤسلاب حِبَط اذإ يزابلا قرذ : هلو
 .ابيلإ ٌٍبّصْنملا ءاملا ةّدام

 .رّظتلا يّوقيو ءاملا ءدب ٌعفني جبس نم ةآرم ىلإ رظنلا نامدإ : هلو
 َدَع ٍرادقمب هنم طُعْسُت اذإ  اهرئارم يف ةّدوجوملا ةّررخلا يهو - رَقّبلا رجح

 .ءاملا لوزن نم عفن قلسسلا لوصأ ءام عم

 .«ايوقلا» س يف 618١(

 .(ةباصلاو» س يف (619)

 .«اسربالا» لصألا يف (620)
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 ٌتكحو اهيف رطق اذإ ديدحلاب حذهلا ماقم اهيف لزانلا نيعلل ٌموقي : قيتعلا ٌتيزلا

 كلذ ىلع داز امو ,ةنس َىَيَع دق ٌثيزلا اذه نوكي نأ بجيو ءأريثك اكح ليملا سأرب

 لصف

 .اهوي أ 2 لم نإ

 ف عاملا ٌبحاص دمتإلا عم هب , لحتكا اذإ (رهز نبا صاوحخت نمر «لدتمّسلا غامد |

 لمح اذإ (621)(هيبأ لتاق ةرمث) ءاياذألا رئاس نم ةقدحلا ظفحيو طحنديو أري هنإاف نيعلا

 تناك هب لجّشتكا اذإ «نويبرغلا حّدقلل هأيهو (ابيف لزانلا ءاملا ّجضنأ نيعلا لع ًاقوقدم

 طّلخُي كلذلو ءهّلك ٌرابنلا ٌمئاد ٌعذل هل نأ الإ ِنْيَعلا يف ضراعلا ءاملل ٌةيلاج وق هل

 هلع طارفإ ردق ىلع لرسقلاو تافايشألاب

 .هل ةعفان : يناتسبلا مئايزارلا ءام ةراصع

 .نيعلا يف لزانلا مالا ٌديفي هلكأ : نويلهلا

 لحتكاو نويسارفلاو غروفلاو حئايزارلاو م ركلا هيف خبط دق ءام يف ل اذإ : رملا

 َمُفَن ًاقوعل لّسَعلاب لمعُتسا اذإ (22(اوشلا رتْعص) .نيعلا يف ءاملا لوزن عفت هب

 .ءاملا ءادتبأ تنحي هيلع يداملاو «ةّدعملا ةرخببأ نع ةدّنومملا تاالايخلا

 ةليل لك هنم ذأو ركسب نْصُعلا ةرهز فدو قيذأ اذإ فيرشلا تادرفم نمو

 فَتسَي ام ٌرادقم ءرصبلا يف ُديزيو «غامدلا ىلإ ةّدِعاصلا ةرِخبألاب بهذي مونلا دنع

 .ةليل لك أافصنو ليقاثم ةثالث : هنم

 ىوقو «لزانلا ءاملا ءادتبا نم منمو ةقّدَحلا دوس اهِتَراصعب لحّتكا اذإ نامعنلا قئاقش

 .رصبلا ٌدحأو ءاهتيساح

 ةنديصلا باتك يف يئريبلا اهركذ يتلا ٍبْيْطَقلا ةرمث يه هيبأ لتاق ةرمثو (س) يف ةحضاو ريغ 6010

 .0هدع هممإع يهو «ةيعارزلا مولعلا تاحلطصم سوماق .يف بيطخلا اهركذو .300 ص

 .«اوسلا ريغص» س يف (622)
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 ِ ع 5

 كلذكو .عفن نّيعلا يف ةلزانلا هايملل ةففجملا لاحكالاب طلخ اذإ باذسلا ءام

 .شوجن زرم ا

 .رصبلا تّرقو ءاملا ادتبا نم تعفن اهب لحتكا اذإ رقصلا ةرارم

 لحتكا اذإ هعنميو «نيعلا يف لزانلا ءاملا نم عفنت رستلا ةرارم : فيرشلا تادرفم نم

 .نيعلا لوح اهب يلطو ءدراب ءامب تتارم ٌعبس اهب

 .الحك نْيعلا يف لزانلا ءاملا عفنت : يرحَبلا برقعلا ةرارم

 لصح دق ناك نإو «لزانلا ءاملا تفقوأ ةراح يهو اهب لحتكا اذإ : يزابلا ةرارم
 ,(623)هعفش

 هب لجتكاو تقحّسو ٌتففج مث ماَيَأ ةثال ءاملا يف تكررت اذإ : ءاملا سرف ةرارم 5-2 هج 0 00 ' : 8 1

 .نيعلا نم . دوسألا ءاملإ بهذأ «ناحخد هبصي م لسعب ًاموي نيرشعو ةعبرأ

 سماخلا لصف نم هيّذفتو ءءاقنلا عب الإ ةيدألا هذه نم ءيش لمعتسي نأ يغس 4

 : رقبلا تاذب فورعملا ضرملا ُركِذ
 نكلو هلك ندبلا ضارمأ نم لب ءنّيَعلا ضارمأ نم سيل ضرملا اذه ناك ناو

 ةكرتشملا ضارمألا نم وهو ةّيلحكلا بتكلا نع ًايلاخخ ناك ثيحو ,نيعلاب ٌىَلعت هل

 .هعضوم اذه تلعج هنع ةيفَخلاو سحلل ةرهاظلا نيب

 ضرم ندبلا يف رهظي : هصن اذه ًامالك ©24فيرصتلا باتك يف يوارهزلا لاق
 ىعستو ٌبدت «ناسنإلا ٍدلج نيب ةدود يهو قلل هثودح رثكأ نأل قبلا اذ هل لاقي

 يهو ءاهمدّسفأف نْيَعلا نم تجرح امبرف ؛جرختو دلجلا ٌبقثت ىتح هلك همسج نم

 .(ب) هتبث (623)

 نع رجع نمل فيرصتلا» باتكلا مسأ مامتو عمانتبتأ ام باوصلاو (ميرصتلا» لصألا ف 26249

 .(فيلأتلا
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 ع ع رب ع م

 دلوملا لضفلا نع اهثودحو ءدوسأ اهسأرو «ليلعلا 625)ٍيدلج ىلع نوكت ةريغص ةدود

 ضعب يف هتصوصخ يه اغإو ءدلجلا تح نفعتي طلخ وهو 26260 نابيصلاو لمَقلل

 ٠ .نادلبلا

 .اهجلالع لمهأ نإ ةفيخم «مسجلا يف بدت اهارت نأ : اهتمالعو
 راحلا ءاملاب لاستغالاو مامحلا ةمزالمو «بلاغلا طلخلا نم نَدَبلا غارفتسا اهجالعو

 غلبت ىتح بدت ابنأ اهتيذأ ُْق عقوتي م مظعأو ءاهجرخيو ابيب عبص وم نم ةدودلا

 وحن ىعست اهتيأر املف ءاهّْئْفَسََح ابرو ءرّصَبلا تلطبأف تجرعتو تحتق امبرو «نيعلا

 .ةعرسب ٌةقلح نْيَعلا تحت ٌّدشت نأ بجي يعل

 ةقلحلا ٌّدشتو  ةدودلا ىلع ينعأ  اهيوحت ةقلح اهيلع ٌعضت نأ ءكلذ ةفصو

 تالآ لاكشأ عضو دنع اهارن ام ةفص ىلع ةقلحلا نوكتو أمَكْحُم ًأَدش ّدَحلا ىلع

 افايشأ حرجلا يف عض مث ءاحلام ٌءام عضوملا يف عضتو ءاهججرختو اهيلع ٌّقشتو «لمعلا
 .ىلاعت هللا اش نإ ُنيعلا ملستف «ريبذتلا نْئسُح عم ًالِمْدُم

 محللا نم فطل ام ىلع نيذابارقألا نم نيثالثلاو يداحلا يف ةفوصوملا ةيذغألا هيذغو

 ظ .جاجدلاو

 .(دسجإ» ب يف (625)

 .(نايبضلا» ب يف (626)
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 يرجي ىج
 ىصسموز) نيد سكس
 الضيم _ [11 ندكحمب جا ك1 ج1

 لصف

 ةلمتشملا حاولألا ركذ ىلع لمتشي

 اهركذ مّدقملا ديلاب لمعلا ىلع

 تّضتقا امب : يهو كلذ ىلإ ةباتحملا ضارمألل دّيلاب لمعلا ةّيفيك ركذن نأ لبقو

 ًالوأ اهحرش ىلع دوعنو ءاهيماسأ ددع تبثُثو ءالمع نوئالثو ةتس اهقيرفتو اهُمسق
 .ىلاعت هللا اش نإ «ةقاطلا بسحب ًالوأف

 رجلا دعب الإ ؛نوكي نأ يغبني ال «ديدحلاب ٌجالعلا نأ لَمَعلا ةيفيك لبق ملعتلو
 كل انمدق دق آك ,ةبكرملاو طئاسبلا ةيودألاب كلذ ىلإ ةجباتحْملا ضارمألا ٍةاوادم نع

 غارفتسالا دعب ٌررحتي ديدحلا ىلع ٌتمّدق دّيلاب لمعلا نم ٌدبالو ناكو كلذ حبني مل نإو

 .ديدحلاب لمعلا ةفص كلذ ولتيو

 نوكي نأو ءهّنس بسحب ندب لك يف ندبلاو سأرلل ةيقنعلاو : ديدحلا جالع ءادتبا

 ةروكذملا طورش ةرشعلا يتاب ةاعارمو «ديدحلاب لّمَعلل ةعئاملا ضارمألا يقاب نم ًاميلس

 امهو «ةرهّزلا وأ يرتشملاب لاصتا رّمَقلل نوكي ام : لثم كلذ لثمل ًاح اص انقو راتخت مث
 «سمشلا نم دومحم رظنمب خيرملا عاعش نم ٌديعب رونلا يف دئاز' رمقلاو ءضرألا قوف

 اهفَطلأو «ةديج ةلآ ًاضيأ هل راتخت مث ءليللا يف نيعلا لامعأ نم لمع زوجي ال كلذلو

 ىتمو هلأ ةّلِقِب ضيرملا ُنيعتو «لّمعلا ليهست ىلع كّنيعُي كلذ نإف ءاهباب يف اهَّدحأو
 ربصتو (ٍدحاو موي يف نيع ُك جلاعُت نأ يدنع ىلوألاف ًاعيمج نينيعلا يف ٌضرملا ناك

 رثكأ كلذ نإف .ىرخألا َنيعلا جلاعت مث ءاهحرج أربي نأ ىلإ ةَّحورُجَملا نيعلا ىلع
 .لقأ .جالعلا اذه لثم يف ملألا نوكيو ءًزارتحا
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 ءألا حدق ةيفيك | ءاملا حدق ةيفيك | قرع يك ةيفيك يك ةيفيك | لس ةيفيك | عونلا دش ةيفيك

 .فوجملا تهمللاب | ثلشملا تهملاب | يبناجو خوفانلا | .نيغدصلا نييارش | نيغدصلا نييارش | ءوتت نم عبارلا

 .ةربالاو .سأرلا .اهعطت اهدصفو .ةيبنملا
 06272 ا
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 5 7 ايما حالعلا 0 0 اكقزافو نالازلا ل 0 ازاى 0 0 ول

 رع جقنل بق زي 4 د عدا دتصإ 0 اول[ ]نم 0 رع
 ف ْ , رح 7

 هاوج علا عسل ا اح عع ع ماعم فج دامس مع ص دوم يلا مح ا سا اك ل ايي 0 2 #0 فا 1
3 

 ةيسقل أي ان كا أ ةيسفتك ا: :قشآادنح
 00 نئلارص ”مارلاوعسلا ا مارح .ىشلا الا : ىحساا قل : هريعشلا لع
 ٍإ 055 يسأل ديما بفملاو رياخسلا  ةسارلا لل ارسل اهجا آو
 6-00 مسا بسس#

 ل وساوس

 مقدم ماسلا فتك ف هكا هيئص بنمتل 0 0 ا هل
 لم ىلا 061 ايس : ث ا سلا - 38

 نمو '!لطظدا' بئارع' < ديرلا ف دايما قصر لا:
 : - ' دلل ل وعمل سيشل يل ا او

 ١ هسئبك علق هديك م قشلاةدح ةيدنكا طولا همك هللا مم

 ثَ ؛ قاملا دقع د املا لرلات هدعسا لع "3 لأ ل ع 1
 هبي علاإ رىسكالا احا 3 ةبعطدو . اعطال امج 358

 سعال ع حا 3 ّ 5 هج 0 . نك اها اس

 ) ةهابسسملا لع: ركل ١ لل هون مط 6 7 طش هيغل شح

 اتاغاويسلول ا يامل ص 7-2 أ م 0 «همفظلا اه يلريسوا

 0 ا 0 هل 8 لعّجتك #2
 د ع 'خرت هذيك حا هس هع كو فم لس ملفحإ

 تهمل ىلا < تشنملاب خا ذاع لسان ىلإ نوملارع طع عمبرلا ونا
 هيف رملا ءيبالاو املا سمارلا يباح ىعدصلا يتراعرمو هيبنلا سن لس
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 امكحلا ضعبو ؛هلادتعال ؛عيبرلا لصف ديدحلا .جالعل ةنسلا لوصف ٌدَوجُأ نأ ملعاو

 .هسييو هبابذ ةلقل ٌقيركلا راتخا

 ,(627)ديلاب جلاعت يتلا ضارمألا ددع انهاه تبث

 .بّرَجلا نم عبارلا .عونلا درب ةيفيك : لوألا

 .اهلسو ةدَرْبلا ىلع ىشلا ةيفيك : يلاثلا

 .هجارخإو رُجحتلا ىلع ٌّقشلا ةيفيك : ثلاثلا

 .نيئفجلا نيب نم قاصتلالا كف ةيفيك : عبارلا

 .مجّتلملا وأ يئرقلا نيب نم قازللا كف ةيفيك : سماخلا

 .ةرثشلا نم ثلاثلاو يناثلا عونلا حالصإ ةيفيك : سداسلا

 .اهجارحتإو ةريعشلا ىبع قشلا ةيفيك : عباسلا

 .دئازلا رْعّشلا «28)هظل ةيفيك: نماثلا

 .دئازلا رعّشلا قازلإ ةيفيك : عساتلا

 .دئازلا رعشلا عضاوم يك ةيفيك : رشاعلا

 .ديدحلاب بلقنملاو دئازلا رعّشلا يف ريمشتلا ةيفيك : رشع يداحلا

 ظ .لبستملا نفَجلا ريمشت ةيفيك : رشع يلاثلا

 .قهذدلاب ريمشتلا ةيفيك : رشع ثلاثلا

 .داحلا ءاودلاب ريمشتلا ةيفيك : رشع عبارلا

 .جنيدرولا نم يناثلا عونلا حتف ةيفيك : رشع سفاخلا

 .(ب) يف لب (س) يف دوجوم ريغ لودجلا (627)
 اهقاحلإ ًاضيأ ينعتو ا ,ةرجإلا 2 اهمض ينعتو 0 لهأ ةيماع نم يح رعشلا 7 (628)
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 : .قانرّشلا لّيش ةيفيك : رشع سداسلا

 .لّمدلا راجفإ ةيفيك : رشع عباسلا
 .نفجلا ةّئوَت عطق ةيفيك : رشع نماثلا

 .اهجارخإو ةلمغلا ىلع ذيفنتلا ةيفيك : رشع عساتلا

 .اهفيصنتو ةَقُعَّسسلا ىلع طرشلا ةيفيك : نورشعلا

 .هعطقو شاقنملاب لولاتلا دم ةيفيك : نورشعلاو يداحلا

 .اهجارخنإو عّلسلا ىلع قّشلا ةيفيك : نورشعلاو ييلاثلا

 .ربكألا قاملا ةَّدَغ عطق ةيفيك : نورشعلاو ثلاثلا

 .ةبرغلا يك ةيفيك : نورشعلاو عبارلا

 .اهذيفنتو ةبرُقلا سخن ةيفيك : نورشعلاو سماخلا
 .ةرفظلا (29طشك ةيفيك : نورشعلاو سداسلا

 .لبسلا قل ةيفيك : نورشعلاو عباسلا

 .مجنلملا ةتوت عطق ةيفيك : نورشعلاو نماثلا
 .محْتلملا نم دئازلا محللا عطق ةيفيك : نورشعلاو عساتلا

 .اهجارخإو ةنماكلا ةَّدملا ىلع قتفلا ةيفيك : نوثالثلا

 .ةيبنعلا ءوُْلا نم عبارلا عونلا ّدش ةيفيك : نوثالثلاو يداحلا

 .اهيطقو اهيصفو نييغدصلا نينايرشلا لس ةيفيك : نوثالثلاو يناثلا
 .نيغدصلا نييارش يك ةيفيك : نوثالغلاو ثلاثلا

 .سأرلا يبناجو .خوفانلا قرع يك ةيفيك : نوثالثلاو عبارلا

 .ةدشكو لصألا يف (629)
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 .ةربإلاو ثمل تتهم لاب عاملا حدف ةيفيك : نوثالنلاو سماخلا

 .فوجملا ٍتْهَملاب ءاملا حدق ةيفيك : نوثالثلاو سداسلا

 : برجا نم عبارلا عوللا ُدَرَج ةيفيك

 الف ةدومكو ةبالّص هيف راصو معبارلا عونلا ىلإ لصوو ُبَرََجلا َقِتع اذإ هنأ ملعا
 .ليلعلا مونت كنأ كلذو «سأرلا ةيقنت دعب ٍةَدُرَولاِب وأ نيدامقلاب هُدْرَج الإ هيف حجني
 (630)ءالغلا َدِعَمُتو ىرسيلا كلذكو ءاهبناج نمف ىنْمُيلا نّيَعلا يف لمعلا ناك نإ دٌعقتو

 ماهبالا كعّبصأ دعو ؛نفججلا ُبلقت مث ,تالآلا َكَْلَّو انّيل لب ءَنيعلا َكسْمْيل ال كّمامأ

 ِقاملا ةهج نم ٍدرَجلاِب ءىدتبتو «ىنعلا دّيلاب ةلالا ٌكلسمتو لوطلاب هيلع ىرسيلا ديلا نم
 هّمد ٌريصي نأب كلذو «ءاقنلا نْفَجلا علب اذإف ءنوكُسو قفرب ركصألا قاما ىلإ ربكألا

 ىلإ] ديدحلاب لَمَعلا نيب تجتحا نإو «ضايّبلا ىلإ هئطاب ليميو َسبذ اذإ خرفلا مّدك

 مث مَّدلا تتاعبنا ىلع كئيعي هنأل «لعفاف ركسلاب دحاو تسد (5321)[نفجلا كحت نأ

 نهدو ضيَبلا ةرفص اهيلعو اهيف عضو «نيغوضمملا نومكلاو .حلملا ٌريصع هيلع رطق
 اهجلاعف نيعلا تّيمح نإف «برَجلا نم ثلاثلا عوتلا َجالِع يتابب َنيعلا جلاع مث ءدرولا

 .ىلاعت هللا اش نإ ءكلذ ىضتقمب

 .نيثالثلاو عبارلا لصف نم اذغلاو

 : اهليشو ةدرَّبلا لع قّشلا ةيفيك

 قّيقنتلا دعب كلذو ءاملع ٌقشت نأ كل يغبنيف «ةدّرّبلا يف ةللحما ءايشألا دفت مل اذإ

 ىلإ ىلعألا ناك نإ َضيرَملا َنفَجلا ٌّدمو «ةجّلاعملا نيَعلا ِبْنَج نم كّدوعق لعجاو

 رعضبمب ضرعلاب ةّدَرَبلا ىلع ٌّقشو مالُعلل هكّسمو «قوف ىلإ لفسألا ناك نإو ؛لفسألا
 ناك نإ شكأ اهلإ ةلئام ةدربلا يتلا ةببحجلا نم قشلا نوكي نأ بجيو «سأرلا رودم

 .يحارجلا لمعلا يف بيبطلا دعاسي يذلا مالغلا : هب دارملا (630)

 .س نم طقس (631)
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 اهيلع ٌرْذ ءليملا «632ةقلعمب اهجرخأو هرهاظ نم اهيلع كشف نفَجلا رهاظ ىلإ اهثاليم
 هليسو يف ةنشطب هغمجاف نيئفشلا يخ رتسم ًاميظع رجلا ناك نإو «ريبك رفصأ ًارورذ

 .رفصأ ارورذ كلذ دعب هيلع ٌرذو «ةفياسم ةربإب

 ةقعلمب اهجرخأو هئطاب ٌقشو مالغلل هكّسمو هئلقاف نفجبلا نطاب ىلإ اهثاليم ناك نإو
 حلملا ٌريصع نّيَعلا يف ترطق نإو ءرحلم ليلقب اطولخم ٌراحلا ءاملاب نّيعلا لسغا من ؛ليملا
 ,مامحلا لحتدُي كلذ دعبو ,ءحرجلا محلي نأ ىلإ ةّيْمَحلا .مزلاو ًاعفان ناك نوّمكلاو

 نْفَجلا ٌتْيَدرو لّمَعلا ٌتغرفأ اذإف نفّجلا نِطاب نم ةدربلا ىلع ٌقشلا ناك اذإ يغبنيو
 .يفاشلا هللاو ةّيطْؤلا دئافرلاب اهدفرف

 .فيطللا محللا عم لصفلا نم ءاذغلاو

 : هججارخإو رّجحتلا ىلع قشلا ةيفيك

 جارخب نعاو سأرلاو نّدبلا (633) يىقنف ةنق ' ةروك لا انودألا رجحت لاحت : اذإ

 قمعو ؛ضرعلاب قسشلا نوكيو «سارلا رودم عضبمب رجحتلا ىلع حتفاو (مالغلل هكسمو ِ اهم ل . ء 2 - 0 8 2و ل ل

 ىكاخلا ةّقلحب امإو َكرْفَظب امإ رّجحتلا رصعاو نْفََجلا قرخت نأ رذحاو (53)اليلق هيف
 8 2 32 م 0

 ةيبش ميش _حرجلا نم جرخي هنإف ؛كلذل ةّدعم «ةفاحلا ةداح ةقلحلاب ةفورعم ةلاب وأ

 تفس ذخف ٌضَرَملا دواعي نأ ٌتيشخ نإو «ةظياغ ةّدِم ُهبشي ناك امبرو «ةئرلا عطقب
 لمعتسا كلذ دعبو ءداوملا هنم بلحنتو .هماحتلا ءىطبيل ضارقملا سأرب .حزجلا
 ٍدرف ىلإ عمدت ىتح رّجحتلا ىلع حتفي نأ بجي الو ءراحلا ءاملاب ًامئاد (6359تالوطنلا
 راغّصلا سّدَعلك مهنافجأ نم ٌرجحتلا جرخُي سانلا ضعبو «ٌغلبأ هنإف (ُثَّئفتتو رعضوم

 .بلح لهأ ةيماع نم يهو «ةقعلملا 3 : ةقلعملا (632)

 .حيحصت ريغب اهرثكأ | انكرت باتكلا يف ةريثك ءاطخألا هذه لثمو .َقن : باوصلا (6233)

 .(ليلق» لصألا يف (634)

 .«لوطنلا» ب يف (635)
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 لوسْعَملا جنذاشلاب اهلحكا ُنيعلا ترّدكت نإو ءمهداوم سبي بسحب كلذو «بلملا

 .لاحلا ىضتقمبو

 : نيدفجلا نيب نم قاصتلالا كف ةيفيك

 فرط زوجي ام ٌرادقم نينفَجلا نيب قش الإو ٌحوتفم ٌمضوم امهيب ناك نإف
 وأ نيِداَمَقلاِب نْيَبَدَهلا تبانم نيب ام ٌّقشو ءاليلق نّيَعلا نع لاشنيل كيلإ (636لجدملا

 قاما ىلإ ربكألا ياما ةهج نم سلا لعجاو ِةَدْرَولا فصنب وأ ؛كلذل ٌدعملا طارشملاب

 يف طق مث «لمفان 62ةقيقد اليم لحلبلا ضوع لعدم نأ ثرتخا نإو سأل
 نهب ةلولبم نطق ةليتف نيِئْفَجلا نيب شحاو «نْيَغوضمملا نوّمكلاو .حّلِملا ٌريصع نيل
 دعب يكلملا حرججلا .جالع يقابب ٌجلاع هتّدوع تنمأ اذإف لوسغملا ساحل لابوتو ٍدرو

 نم ريثك نهدب ةلولبم لّئفلا لثم ٍناتك قرح نم كلُ نفَحبلا تحت ٌعّضت قازللا كف
 رطقو اهلج مث «ثلاثلا مويلا ىلإ اهبصعو «درولا نهدو ضيبلاب اهذدفر 3 جست نهد

 .كلذب أربت اهئإف ءمايأ ةثالث ضيبأ ًافايش اهيف

 نيثالثو عبارلا لصفلا نم مهِيّذغو

 : مجتللاو يلرقلا نم نْفَجلا قازل كلف ةيفيك
 «كيدي نيب ليلٌعلا مونف ينرقلا نيبو هنيب وأ ءمِجَتلُملاو نفَجلا نيب قازتلالا ناك اذإ

 نفجلا ناك نإاف «نيتراتيصب نفحجملا قلعو ءاهجالع ديرت ال يذلا نيعلا بناج نم دعقاو

 ٌءايشألا كل تناب اذإف «قوف ىلإ هعفراف ىلعألا نفجلا ناك نإو «لفسأ ىلإ هدمف لفسألا

 ينرقلاب قازتلالا ناك نإف «قفرب كلذ نكيلو ِةَدْرَولا فرطب وأ نيدامقلاب اهّكفف ةزاخمل
 نع ثدحيو «قرخنيف كيلإ ينرقلا ٌباجحلا بِذججنت الكل رذحاو ءرثكأ ٌقفرلا نكيلف
 ءرسعأ هكف ناك بجاحلا مظع ىلإ ًابيرق قارتلالا ناك املك هنأ ملعاو ؛ةّيبَتِعْلا ءوتن كلذ

 رطق ُةقرتلملا ءايشألا تّكفنا اذإف «ةبرَحلا وأ ةسآلا لثم لوطأ ةلآلا نوكت نأ يغبنيو

0000002222 

 .«ليمل» س يف (636)

 .«قيقد ليم» لصألا يف (637)
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 درو نهدب ًالولبم انطق هيف يشحاو «نيغوضمملا نوّمكلاو رلملا ٌريصع نيعلا يف
 ًةيشعو ةركب كلذ رركو «درولا نهدو ضيبلا رافصب اهدمضو «لوسغملا لابوتلاو
 ٌجلاع ثلاثلا مويلا يفو ءوتارم ثالث راهّثلا يف كلذ لعفاف قازللا ّدوع ٌتيشخخ نإو
 .لعفاف كمامأ ٌسلاج ضيرملاو هكفت نأ ترتخا نإو «هارت ام بسحب حرجلل تامحلملاب

 هللا اش نإ «نيعلا تيمح نإ محللا ريغ نم نيئالثلاو عبارلا لصفلا نم : اذغلاو
 .ىلاعت

 : دئازلا مخللا خْلسو ةرتّشلا نم ثلاثلاو يناثلا عونلا حالصإ ةيفيك
 تبَّذج دق ةجنشتم ,حرُج ةطايخ نع وأ تلّمدنا دقو ةححرق نع ةرثشلا تناك نإ

 لامدنا ٌعضوم ٌّقشو «ةضيرٌملا ِنْيَعلا بناج نم دٌعقاو كيدي نيب ليلعلا مونف نفججلا
 مهرمب نط دق قلع نُطق حرجلا يتفش نيب قرفو «ةّدرولا سأرب ةطايخلا وأ حرجلا
 ًامايأ هيلع كلذ دّدرو ءاهّدشو ةدافرب ٍقوف ىلإ هّنيعلا دقرو ,دوسأ مهرمب وأ جاديفسإ
 اذه نيذابارقأ يف كلذل ًاروطسم هارت امب اهريغو تالوطنلاو تايخزرملاب هجالع ممتو
 .باتكلا

 ليلعلا مونف رجراخ ىلإ | هّبَلقُأ دق نفَجلا نطاب يف دئاز محل نع ةرتشلا تناك ثنإو

 ةبرحلا فرط وأ ةفياسم ةربإ هتحم لخدأو ةثالث وأ نيترانص دئازلا محللا يف قلعو

 ضارقملاب وأ نيِامقلاب هغاطقاو كيلإ هّدشو نفبلا فورضغ نع اهب (67)هيربو
 عض كلذ دعبو «لخاد ىلإ ليميو ؛يعيبطلا هلكش ىلإ | عجري نفجلا نإف .هلصاتساو
 دئازلا محللا عم هّليِشَت المل فورّضُعلا ىلع زرتحاو دواعت نأ ٌرْذحاو ,ذانملا ءاودلا هيلع

 هبصعو «نوّمكلاو ,حلملا ٌريصع نيعلا يف رطق مث ؛ ,رثكأ يخئريو نجلا طابر كتينيف
 نم ناك امو ةجاحلا هيلإ وعدت ام ىضتقمب ْنيعلا حلاعو «ةليتفب قوف ىلإ دفرم وهو

 .هئري يف كمعط لقيلف ةقلخ ةرتشلا

 نإف «طبرتو التف نيتفشلا نيب ٌعّضيو «ةطايخلا عضوم ٌقِسَي : يكلملا ٌبحاص لاق
 ل لل

 .بلح لهأ ةيماع نم يهو .هدعبأ : ديري (638)
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 عضيو ؛طيسولا عضوملا يف نفتبلا نم ةيلاعلا ةدلجلا ٌقَشُي نأ يغبنيف ًةيعيبط ةرتشلا تناك
 محلا امهنيب اميف تُبنيف ؛حرجملا (639)اًفَش قالتت ىتح محلل ًاتبْنُم ًامهرم نيئفشلا نيب
 نوكي اذهو «,جراخ ىلإ لفسألا نفّبلا بالقنا ببسب هرثكأ ٌتضرع نإف «ةلاحم الب
 قشي نأ بجيف «هبلقب دئازلا محللا هيف تّبنيف ّدح ريغ ىلع هيك وأ نفججلا ٍةَرايخ نم

 تناك نإف «ةليلعلا يه ىرسُيلا تناك نإ ءربكألا قاملا ىلإ ركصألا ٍقاملا نم نفَجلا

 يغبنيو رعّضبمب هٌعطقتو «قوف ىلإ هفّرَطب طيخلا دمت مث محَللا يف ةربإلا لخدتف ىنعبا
 ٌمطقلا نيتيوازم نيقشلا فارطأ نوكي «نيقش نفجبلا تحتو ٍدوِرَملا ضرع ريصت نأ
 ًابيبش اهلكش ريصي تعمتجا اذإ ىتح «ةداح ةيواز اهنم نوكيو «يقتلن ىتح انلف يذلا

 نوكيو «نيعلا يلي امم لفسأ ٌداحلا نكيلو ءمحللا عربت مث اذه وهو يفانويلا ماللا فرحب

 «فوص طبخ نيتطايخب ةقرفتملا ءازجألا عمجت مث «نفجلا لي امم ءقوف ُضيرعلا ٌبناجلا
 امش نشف ًادئاز ًامحل ٌريصت نأ ريغ نم ىلوأ ةطايخ نع تضرع ةّرّيشلا تناك نإف

 لمعتساو «لتفلاب نيتفشلا نيب قرف مث «هنيعب لامدنالا ىلع نافجألا رعش تحت ًاطيسب
 يفو ءرفصألا رورّذلا عضْؤَملا ىلع تلأو «ةّيبنرألا نيعلا يف تملع دق اي رجالعلا رئاس

 لصح دق ناك نإف ءذّعلا نم اهّلحتو اهّدشتو «كئافر اهيلع عّضَتو َّحلملاو نومكلا نيعلا

 جلاعملاو] رورّذلاب اهيلع ْدِعَأو ءفييشت نّيللا رمحألابف نكي مل نإو «يلي امب هَجلاَعف ٌمّرَو اه
 ىري رضاحلا نإف هيأر بسحب الإ باتك يف عضوي ال امب جلاعي ةنطف هدنع ناك اذإ ىري

 ,(640[محيحص سدح ةنورقم ةنطف هل ناك نإ ةصاخو بئاغلا هاري ال ام

 : اهجارخإو ةريعّشلا ىلع قشلا ةيفيكو
 نيب ليلعلا َمونتو ءنَدَبلا يقنت نأ يغبنيف اهل روكذملا ةيودألاب ةريعّشلا للحتت مل اذإ

 نم شاقنملاب ةريعّشلا فرط كسماو ,ةّضيرملا نّْيَعلا بناج نم سلجاو ءكْيَدِ

 حرخجملا ىلع ٌرذ مث «ةعاس يرجي اهَمَك عدو اهلصأ نم اهْعّطقاو «كيلإ اهَّدمو ءاهطسَو

 .ىلاعت هللا اش نإ ءرخخآ ٍجالِع ريغ نم حرُجلا محلي هنإف «ريبك ٌرفصأ ًارورذ

 .«يتفش» لصألا يف (639)

 .س نم تطقس (640)

279 



 ناك ام ٌدوجأو ءرجالعلا دنع ديلا ةفحو ملألا ةلق ديدحلاب لمعلا كالم نأ ملعاو
 7 2 1 . 2 لاما ع

 لاعسلاو عادصلا ةصاخو ءامهريغو لاهسالاو ىمحلاك رحتا ,ضرم نم ْنّدْبلا ةمالس عم

 .امهرذحاف نييوق نيعنام امبنأو

 : دئارلا رعشلا مظل ةيفيك

 كلذو ءكل فصأ ام ىلع هُماظلإ نكميف ةسمخ ىلإ ةدحاو نم دئارلا ٌرعشلا ناك اذإ
 ذخو ءاهيف لمعلا ُديِرُت ال يتلا نْيَعلا بناج نم دعقتو ءكيدي نيب ليلعلا مونت نأب

 ٌّدشتو «كفكب اطيخو ٍةأرما ٍرَعّش نم ارعش اهيف (6422هظلتو «5*!)نيئافرلا ربإ نم ةربإ 9 اص ل ا محم م كاد علا ا. 1 0 7 1

 ُتْذجَنو ٌةَّدَعُم كل نوكتل ةورُعلا هذه يف ةيناث ةرعش لخذأ مث ةَوْرْع ٌريصيل هّسأر

 نم نفَجلا فرط يف ةربالا ذفنُت مث ءكلذ ىلإ كتجاح دنع ةرثإلا يف يتلا ةورعلا اه

 بَقَعب ةَورُعلا يف دئازلا نم نيترعش وأ ةرعش لخدأ مث دئازلا رعشلا لصأ يف هلخاد
 اليلق ًاليلق ةربإلا لسو «643ناكوجلاب» ةفورعملا يهو «كلذل ةَّدَعُم ةّجَّوعم ةراّئص
 طسو ين جرخي ذدئازلا ٌرعشلا نإف «ةعرسب اهذم مث ,نكمأ ام رعشلا ىلع ةورعلا ٌقيضتل

 ىلإ ةورْعلا بّذجاو ْنُعف ةّوزعلا عم ٍجرْخَي ملو لسنا نإف ءحرجلا يف ثبنيو «ةّوْرْعلا

 حرخلا اهيلع مَحَنلاو ةدحاو ْتَنَيُث املكو ءلَّمَعلا َدنعو ءاهيف ةدٌعملا ةيناثلا ةرعشلاب لفسأ
 7 ما“ 0 .٠ 2 7 ع 6.
 اهّدشو َنيعلا دفرو «ريبك ٌرفصأ ارورذ مظللا دعب اهيلع رذو «متي نأ ىلإ اهريغ مظلا

 .ناتنثا وأ ةدحاو موي لك يف مظل ام ُدوجأو ءِدْغ ىلإ ءاملاب اهلسغت الو

 .نيعلا ىمحت مل اذإءمحللا عم نيثالثو عبارلا لصف نم : ءاذغلا

 : دئازلا رعّشلا قازلإ ةيفيك

 يغبنيو هُمظل وأ هقازلإ نكمي ًاليوط ناكو ةسمخ ىلإ ٍةدحاو نم دئازلا ٌرعشلا ناك نإ

 .يناوّصلا نهدب وأ ريّصلاب وأ تورزنألاب وأ خيتارلاب وأ يكططصملاب قّرلُي نأ

 ةلمعتسملا ةربإلاو «بوثلا مجيسن لثامي ًاجيسن بوكلا نم قرخلا ناكم جسني يذلا : ءافرلا (641)

 .ةفوقعملا : ينعتو «ءبلح لهأ ةيماع نم يه : ناكوجلا (643)
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 ليم فرط ىلع قاّزللا لمحتو ؛ىرسُيلا كدي ماهبإب نْفَجْلا حتفك نأ : كلذ ةفصو

 ٍةفيحص وأ ةجاجز ىلع قازالا تلصح دق نوكت نأب كلذو «ةراّصلا بقع وأ قيقد

 قرتلا اذإف «قاّرللا دربي الكل رانلا نم ًابيرق مالُعلا ديب ةنّيل ران ىلع باذم ساحت نم
 3 6 كَ 2م

 بادهالا نيب قازللا نم فلخت امهمو «ليملاب هيلع سلمت يعيبطلا رعشلاب دئازلا رعشلا

 .كلذ ريتحا نإ هدع قازللا َّكِفْنا ىتمو ءجّمش ىقبي ال ىتح هكرفاف

 مظلتو ةربإلا يف رّبعت ًالاوط ِدَدَعلا ليلقلا ناك نإ : رشا مظل يف : يكلملا لاقو

 .ءاسنلا رعش نم ةّرعشو ةربإب ًاراصق ناك نإو

 : دئارلا رعشلا عضاوم يك ةيفيك

 كل يغبنيف «ًاريغص وأ أريبك ناك ءاوس «ةيسمخ ىلإ ةدحاو نم ًاضيأ رعشلا ناك اذإ

 «سوؤرلا ةفقزعم ةَربإلا لاثم ىلع راغيص ييواكمب هعيطوم يوكت نأو ,ففّنّنلاب هعّرتت نأ

 الو ءاعيرس ءىربي بهذلاب يلا نإ : ليق لف هنأ يبَهذلا نم نوكت ام ٌدوجأ

 ةرْمجلا لثم ٌريصت نأ ىلإ ىوكملا يمحت «ةرعشلا تعلق اذإاف ,هعضاوم (6449طفنتت

 يفز ةليلق ىوكملاب قمعتو اررحم ةرعشلا هنم تعرزتنا يذلا ,عضوملا ىلع اهعضتو

 وأ ةرعش نم رثكأ يوكت الو «عضوملا ٌبلصيو «هتابّن ةّدام لَعب (645)[اهعيضوم

 .لّوألا ينك يف هترّبد اك هرّيدو هوكإ رخآ ًائيش عزرتاف اهعضوم ءىرب اذإف «نيترعش

 جالِع يكلا : يكلا لصف ين تايلكلا نم نيرشعلاو عبارلا لصفلا ين : خيشلا لاق

 ةثبشتملا ةديسافلا داوملا ليلحتلو ,هجازم َدَرَب يذلا وّضُعلا ةيوقتلو ىاشغلا راشتنا عنمل عفان

 .بهذلا هب يوك ام لضفأو رعشلا تابن منيو « مَّدلا فْرَن نم ٌدْحيو ءوضُعلاب

 .محللا عم نيثالثلاو عبارلا لصف : ءاذغلا

 : بلقنملاو دئازلا رعشلا يف ريمشتلا ريبدت ةفص

 عرفتسي نأ بجيف نيعلا لخاد ىلإ ٌبلقنم وأ ٌدئاز ٌرعش ريمشتلا ٌُببس ناك نإ

 .ءاملاب ىام روثب اهب جرخ : لمعلا نم هدي تطفن : طيسولا مجعملا يف (644)
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 بناج نم دعقتو «كيدي نيب «ٌليلعلا مونت نأ كلذو ألوأ نيطبتلا أمعتسي دو «نّدَبلا

 4 ع 2 2 2 2 ساه 8

 : نيتعفنل كلذو «ةفاحلا ىمسيو «رافشألا تبنم نم ًابيرق فرط ف 70 قأملا ىلإ

 2 ك0 4 َء ع

 وضعل 0 نم اهل كنأل لع دئازلا رعشلا ٌةدام نأ :امهدحأ

 208 تخرج ىتم هنأل ا هكاالم اذهو ءأريسي ًائيش 5 لس نع دئازلا

 در كلذ تلعف اذإف «نيعلا طسو ىلإ ًاسكعنم هلاح ىلع ٌرعشلا يقب ناتيوازلا تيقبو

 نم قيلعتلاب أدباو «رينانص ةثالث نْفَجلا يف قلعو .هُعطق ديرُت ام ٌرادقم رّدقو نفجلا

 مطقت نأ لبق هحتفو نفيلا قلْعب هرمأو «طيمتو ةربإ ةراتصلا نع ينغي دقو ءهطّسو

 ىلع ٍزارتحاب  هطسو يف نفَجبلا نم ايلعلا ةقبطلا نم ّصقو «ةقابطنا ةحص ِنايبل
 . ةلا لعجاف ًاددع ٌرثكأ نفجلا عضوم يف ٌرعشلا ناك ىتمو «ةّسآ ةقرو ٌرادقم  هِلْضَع

 نم ةطايخلاب أدباو «نَعْط ثالثب َنْفَجلا طيح مث ,رّيشيف «649قيحت الو دّيزأ هيف
 اذإف «بجاحلا ىلع يتلا ةقشلاب ينث مث ٍرافشآلا ةهج نم ةربإلا لاخدإ لعجاو ؛هطسو

 دقعاف حرجلا يتفش َتْمّمّضو نينفَجلا يف نطق طيخب ةفياسم نوكتو ةربإلا تذفن

 ءربكألا قأملا ٍةَّهج نم طّيحت مث «ضارقملاب طيخلا عطقاو ةحل وأ نيئدَقَع طيّخلا

 لعفاف ءًاسمخت وأ ٍنَعُط عبرأ لمتحي ءاليوط حرججلا ناك نإف ,ركصألا ٍتأملا ةهج نم مث

 ةقرو وأ ةقرخ هيلع ردق مث ؛هرخآ ىلإ ِهِلْوُأ نم «64”)هِقفَل نم ُدوجأ اذهو «كلذ لثم

 مث ©648)هتخي ىتح هعدو «حرجلا ىلع اهقزلاو ءاريبك رفصأ ارورذ اهيلع لعجاو

 ِقأملا ةهج نم ريمشتلا نم قلاب ءىدتبت ام دوجأو «عطقيو طويخلا (549)لّسْنت

 .روجت : فيحن (646)
 جراخ نم طيملا نوكي لكشب قاصتم نعطي هتطايخ مع رجلا يتقاح مض وع قفثلا (647)

 .همحل لمكتسا اذإ : حرجلا مخ : بلح لهأ لوقي (648)
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 يف هصقنو ّصقملا يئَرْفُش نيب نْفَجلا نم هّعطق ٌديرت يذلا ٌرادقملا ذخأت نأو ءرْكصألا
 هَعْطق ديرت ام وطب اهلوط ريِمْتّتلا ٌصَقِم (6*©اترفش نوكت نأ كلذكو ةدحاو ةعفد

 لّبَسلا ضارقم ٌريغ نوكي نأ يغبي كلذلو «ةدحاو ةرم يف هّعطقتل .دْيزأو نفجيلا نم
 بقعب ربكألا قأَملا يىلت يتلا ةّئْمَّطلا يف ةربالا سأر يفتلت نأ كل يغبتيلو «ملعأ هللاو

 دعست كلذ لعفا ءّدْسُأ ملألا نوكيو ءبجاحسلا معظع يقتلي الثل اهعفرتل ةّجوْعم ٍةَرانِص

 .ىلاعت هللا اش نإ

 .نيعلا ىمح عم محلا ريغ نم نيئالثلاو عبارلا لصف نم : ءاذغلا

 : لبّسملا نفججلا يف ريمشتلا ةيفيك

 هعفد نع ٌتْرَجعو دّئاز رعش ريغ نع هلابسناو هلوط نفجلا ريمشُت ٌببس ناك ىتم
 لمعتست نأ ريغ نم ءاذه لبق لوقلا هيف مّدقت ام ىلع هٌريمشت نكيلف ةضباقلا ةيودألاب
 .هيف هلعفت ام ةفص اذهو «ضرملا اذه يف ٌةمودعم نيطْبتلا لامعتسا ةّلع نأل «َنيطْبتلا

 ءايشألا لمعتست : ةّواخر نجلا يف يقي دق ناك نإ ؛حرججلا ءرب َدْعِب كل يغبنيو
 .يفاشلا هللاو ءٌتضلابف كلذ نكي مل نإو «ةّضباقلا

 ىلإ هبلقاو نفجلا ٌدمف] دئازلا رعّشلا يف ٌريمشتلا تدرأ اذإو : يكلملا بحاص لاق

 ًارام 6؟:)[دئازلا رعشلا تحت اق شو «ربكألا قاملا دح نم عضبملا عضت مث «يجراخ
 ىلإ ُبلَقنملا ٌرعشلا لبسني كلذ دنع هنإف «ًاقيمع كسلا نوكي الو ركصألا تملا ىلإ

 رادقم ةكحاو ةّرم يف هنم صقنو «هلاح ىلإ نفجلا ٌدَرُي مث ءرجراخ ىلإ ٌريصيو لخاد
 ٌضرقتو «نومكلاو حلملا نيعلا يف رطقيو «ىتش ٌعيضاوم يف ٍدَقعب طيختو «سآلا ةقرو
 .تامّحلملاب ٌعيضوملا مواديو ؛ثلاثلا وأ يناثلا مويلا يف طويخلا

 اياكلملا وأ ٌريبكلا رفصألا رورّذلا عيضْؤَملا ىلع ٌمضْأ لب ؛هثملع الو اذه ىرأ ال انأو

 .اهتاذ نم طقست ةّدُم دعب طويخلاف «هكرتاو «ةّطايخلا دعب
 اهلا«

 .«يترفش» لصألا يف (650)
 .س نع تطقس (651)
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 : قهّدلاب ريمشتلا ةيفيك

 ىلع ائّقلا بّصَق نم ًاقهد ٌدخَتي نأ وهو هَقَمّدلاب ْجَلاعيلف ديدحلاب جالعلا هِرَك اذإ
 لوط ىلع ٌعضتو «َألْوُأ ٌتملع ام ىلع َنفَجلا َنْطِبتو ءاهيسأر َدَحَأ ٌدشتو «نفجلا لوط
 ريرحب ًادش رحتآلا َسأرلا ٌّدشتو ءهّعطق ٌديرت يذلا ٌرادقملا نْيئَبَصَقلا نيب لمحت و ءنفجلا

 «رتشني اليل يناثلا ىهّذلا سأر ٌدش لبق هَقلَعو هحفو هعفرو نفَجلا طحب رمأتو ءرّمحأ

 ةدم يف طقسيو ٌتوميو ٌدوسيو ءاذغلا مدعب قَمَّدلا يف لصحي يذلا دلجللا نإف هكرتاو

 ىاّمحلاب هرمأتو ّتبلا لامينا ٌرْثَأ : هل نيبتي مل طقس اذإو ,رثكأ وأ لقأ وأ ماَيأ ةرشع

 اذه نيذابارقأ يف هلئصف نم هّسمتلاف يّوَقُي وأ يخرُي ءالط ىلإ كلذ دعب ٌتجَّمحا نإو

 .ىلاعت هللا اش نإ «باتكلا

 .هلبق ركذ ام. لثم : ءاذغلا

 : داحلا ءاودلاب ريمشتلا ةيفيك

 كلذو «ٌداحلا ءاودلاب جّلاعيلف اهركذ مّدقتملا ماسقألا هذه دحأب ٌضيرملا ىوقي مل اذإ

 ثيح نفجلا خّطلتو «كمامأ ضيرملا سلُجُو «ليملا فرط ىلع ءاودلا نم ذحأت كنأ

 اذإف «خوطُللا ٌعضوم ىوس نفبلا نم فرحي ال ىتح ءسآلا ةَقَرَو ٍرادقمب ٌريمشتلا ٌديرت»

 ريصيو ٌدلجلا دوسي نأ ىلإ ةثلاثو ةيناث ُحطلتو ءاودلا ٌحسمت ىلوألا ةبلطلا يف طّيشت
 اذه يف ًاروطسم هارت ام ىلع تالوطنلا هيف لمعتساو ءاودلا لسغا ذييح ؛ةشيركشمت

 ٌدلجلا طقسي ىتح أضيأ ٌعمشلاو ٌنهدلا لمعتسُيو «باتكلا رخآ يف يذلا نيذابارقألا

 ٌداحلا ءاودلا ةَعْنِص ىلع شقتو «ليدني نأ ىلإ جاديفسإلا مّهرم لمعتسا مث قرت

 .نيذابارقألا يف ًاضيأ

 هتملع ام ىلع ريمشتلاب ٌجّلاعيو «دئزلا ٌرعشلا ًاضيأ هل .ضرعي لفسألا نفّجلا نأ ملعاو

 ىلع ,جراخ ىلإ ُمِظْلأ ًاميظع هيف يذلا دئازلا ٌرعشلا ناك ىتمو «نيطبت ريغ نم ًالوأ

 .ىلعألا نفّجلا رمأ نم هتملع ام

 .نيثالثلاو عبارلا لصف نه ءاذغلا
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 : جميدرولا نم يناثلا عوبللا حتف ةيفيك

 ءهل ةروكذملا ةيودألاب هليلحت رُسَعو َنَمِزأو جنيدرولا نم يناثلا عونلا قَيَع ىتم
 ام اذإو «مالغلل هكتسمو نفّبلا بلقاو ءاهلَمَع ديرت. ال يتلا نيعلا بناج نم سلجاف

 هرهاظو هديلاب الإ ٌدتري ال ًامئاد اباقنم ناك امبرو ءداوسلا ىلإ لئام ةولك هنأك هارت هتبلق

 هحتفاو ءًاعضوم هيف (682)نيلَسا ُهَحتف تدرأ اذإف ءام ٍةقرز ىلإ لئام ٍةرمُحلا ُديدش

 مدلا كرتاو ءداوسلا ىلإ لئام مد هنم جرخي هنإف «نيبناجلا ٌداح سأرلا رّودم ,عضبمب

 من ءامي َنيعلا دمضو هدرا هدو ضْيلا رم عيطوملا ىلع عت مث دعاس يرج
 فايشألاب َنيعلا لَحكاو «درولا رزو ةسباي ةرّمسك هيف يلغأ دق ءامب ٍدغ نم امهلسغا
 ًالوطن نيذابارقألا يف ُدِحَتو ماّمحلاب هرمأتو ةَّدجلا ّنكستو أربي نأ ىلإ نّيللا رمحألا

 ىلإ ايانشورلاو نوقيلسابلا مث مرصحلا ٍدوربي لوأو «ٌداحلا ءاودلا ىلإ هلقنا مث «كلذل

 رامع نبال ةريصبلاو ريصابلا حالصإ نم لوقنم ٌجالعلا اذهو «نفجلا يقلي نأ

 .بيرغ هنإف همهفاف 233)يلصوملا

 .نيثالثلاو عبارلا لصفلا نم : ءاذغلاو

 : قانرشلا 3 يف ريبدتلا ةيفيك

 هّيَلابق ريصتل يسرك ىلع دعقتو كيدي نيب ليلعلا سلجت نأ غارفتسالا دعب بجي

 همّونف ثبعيو ٌُبِرطضي نمث ناك نإو «هسأر كسمب هفلخ نم ناسنإ فقيو «هنم ىلعأو
 ديرُث ال يلا نْيَعلا بزاج نم دعقاو هْيَدي كسمُي رخآ ًاصخشو هّسأر ًاناسنإ كّسمو

 رماتو «بجاَحلا برق ىلإ قانرشلا َعِمَتي ىتح لفسأ ىلإ تنأ نفّجلا دمتَو ءاهلمع

 قانرشلا لّصحتي ىتح توف ىلإ بجاحلا ًةَدلج بذهجي نأ سأرلا كّسَم دق يذلا مالغلا

 ًالوط اهيلع اهعضتو «نفجبلا لوطب اهّلوط نوكيو «ةليتفلا لثم اهّقلو ةقرخ ّلححو «ًءونيو

 .بلح لهأ ىنعملا اذه يف اهلامعتسا رثكي ةملك يهو هْنّيل ناكم نع ثحبا : نيلكسا (652)
 (ةريصبلاو رصبلا) باتك دعب ينارحلا ةرق نب تباث هفلأ باتك ةريصبلاو رصابلا حالصإ (653)

 اهجالعو نيعلا ضارمأ يف بختنملا) بتك دقف «ةيداليم 1012 دعب قوتملا ىلصوملا امأ
 .(..ةيدحلاو ةيودألاب اهتاوادمو
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 كنأك اهسبكاو ءاهيلع ىرسُيلا كِدي نم ىطسولاو ةبابسلا عضتو ءِبْدُهلا يلي اميف
 ٌعضوملا قشتف ءٍقوف ىلإ أتنو لّصحت ىتح ٌقانرشلا ىرت «لفسأ ىلإ نفَجلا عم اهّدمت
 ِتأملا ةهج نم ٌقَّشلا ب أدباو «ضزرعلاب سأرلا ٌودم عضبمب قانرشلا هيف رّصحنا يذلا

 الْيَم قشلا نوكيو «قانرشلا ّلسو «نفججلا ةدلج ٌّقشي ىتح ًاليلق قّشلا قمع ءرعْمألا
 نفجلا َىْنُع قش امّبر هلهجي يذلا نأل ءزارتحاو قفرب نوكيو «6؟ة)دّصَق عسوأ

 الإو ٌقانرشلا كل رهظ نإف «ةيبنعلا تّبتَو ةّينرَملا َةقَبطلا باصأو ,فورضُعلا قّرَخناو
 ءاشغلا ينعأ # قانرشلا هدلج ٌقسي مل اذإ هنأل كلل رهظي نأ ىلإ ةيناث َعّضِبملا دِعأ

 عضبملا اهيلع قزلي ةجبزل ةبوطر هيلع هسيكو «قانرتلا كل ُرّهظي مل هيف وه يذلا
 ةيابسسلاو ماهنإلاب ُهَّدمو كدي نم قّلزي الث ةقرخب هذخف قانرّشلا رهظ اذإف .هفاخت الف

 ىلع ناك ءيش هنم يقب نإ هنأل «هرئاس َجْرْخِي نأ ىلإ لقتناو «قوف ىلإ ةرْسُيو َةَنْمَي

 رحلمب ٌعيضوملا سبكاف ةيقب هنم قب دق هنأ كدنع حمص نإف «قانرّشلا نم ّرشأ نّيَعلا

 هنم ُثِعَبني مَّدلا كرتاو َدّيَج حْلملاب هسّيك لاح لك ىلعو «هتيقب لكأيلو ٍقوحْمسَم
 .ةعاس

 ةرتشل ًاببسو ًايدر كلذ ناكو نقلا لضع نم ةلضع قانرّشلا عم ٌبذجنا امبرو

 نم برَقلاب هل ةعفارلا ةلضعلا نأل طّسو يف ٌقّشلا لعجاو عرذحلا لك كلذ رّذحاف

 تملع دق اك ِنْيقاما يلب ام ىلإ فرم نم برقلاب هل ةطاخلا نيتلضعلاو بجاحلا مَ

 لفسأ ىلإ | قفرب ًاليلق اليلق قانرشلا ٌبذجتو عيضاومل هذه قوتت نأ ىغبنيف يغبنيف «حيرشتلا يف

 ةقرو ّصقو «ريبك رفصأ ًارورذ عضوملا ىلع رت مث «هيلع نمت كنإف «نيبناجلا يىلإو

 .اهتاذ نم ترَْمَط ٌحرَجلا مكتحا اذإ هنإف «كقيرب هيلع اهقّرلاو حرججلا ردق ىلع

 ثالث هل نوكي هنأل «هديعتل ٍدغاك ةعطق ىلع هطسبت نأ يغبني ٌقانرشلا تللس اذإو

 هيلمجب هجورخُم ىلع َتْنمأ تلعف اذإف «نيتيوازلا ىلإ ناتنثاو قوف ىلإ ٌةدحاو «بَعش
 وأ رفصألا رورذلا مزلا مث ءًاحيحص قانرّشلا جورخ عم نفَجلا لضع ةمالس ىلعو

 سأرلا رودم عضبمب هيف لصح دق يذلا عضوملا قشف) 213 نويعلا رون يف ةرايعلا تءاج (654)

 .ةعساو ةّدصق رذقب ضرغلاب
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 ىضعتم جاعو كلذ كسي ام يما مرو نجلا يف صحو نا تيم نإ «ربغألاب

 نيعلل لّصح لق ام

 قانرشلا لس دعب نَا دّمضي نأ يغبني هنأ ةريصبلاو رصبلا بانك ثحاص ركذو

 ةثالث كلذ لمعتسيو ةضيب ٍةرْفُص عم ُبَرْضُيو ُفَدُي يرصم رانْلجو ٍدروو لح زولب
 .ىلاعت هللا اش نإ ,ةّيشعو ةركب «655)هريغت «مايأ

 .محل ريغب نيثالثلاو عبارلا لصفلا نم : ءاذغلاو

 : لّمَّدلا راجفإ ةيفيك

 هتاذ نم هحاتفنا (56©رسع نإف هل دمّْنإلا لامعتسا طرف نم لّمّثلا ٌبّلصت امر

 كيسمُت مث هّسأر كنسمي مالغلاو ءكَمامُأ ضيرملا َسِلَجُت نأ بجيف هيلع رفظلا رصعب وأ
 هيف يفكي امبرو «هيف ام ٌعيمج جرخيل هرصعتو ؛ضارقملاب هضرقتو شاقنمب لّمّدلا َسأر
 .ريبك رفصأ ارورذ هيلع ٌرذو ةعاس يرجي هّمد عد مث ,شاقنملا ىلإ جاتحت الو ُضارقملا

 ةعاس هعد لب «لاحلا يف هّمَد عّطقتو «ديدحلاب ضارمألا نم ًاضرم َجِلاعت نأ كايإو

 الو «لاحلا ىضتقمب جلاع نفَجلا مرو نإف أمَرَو وضعلا ىلع َتْبلج الإو ُمَّدلا يرجيل
 .جالع لقأ يف ولو ةّيمحلا َرمأ لمُهُت

 .نيثالثو عبارلا لصف نم : ءاذغلا

 : نفَجلا (657)ةئوت عطق ةيفيك

 ندبلا تيقن اذإف اريك دواعي هنأل «ضرملا اذه يف ةّيقنتلاو دصفلاب ىنعت نأ يغبني

 ,نيعلا بناج نم دعقاو «ليلعلا مونت كنإ مث هدام َتْفَعْضَأو هئدوع ٌتنِمُأ ّأرلاو

 تنك نإف ءاهلصأتساو «ضارقملاب وأ نيدامقلاب اهغطقاو «ةرانص ةتوتلاب قلعتو ةَملَألا

 رصبلا نع صنلا لقن ثيح 214 ص نويعلا رون نم هانححصف ««ةرتغم) لصألا يف (655)

 .ةريصبلاو ش

 .(ْرَع» س يف (656)

 .«ةثوت١ ب يف (657)
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 نيَغوضمملا نوّمكلا حلملا ٌريصع عيضوملا يف رطقف (558)امامت اهتعطق دق كنأ ٍةقث ىلع

 نفَجلا ّدمف اهلصأتست نأ نكمي مل نإف ءدرولا نهد عم ضْيبلا ةرفص نيعلا ىلع عضتو
 ٌداحلا ءاودلا َنيعلا ّبيصي الكل نّبلب لولبم نيل نطق وأ .نيجعب نيعلا 659 شحاو ؛كيلإ

 هيلإ تجتحا نإو .هحسماو ؛عضوملا دوسي نأ ىلإ ةعاس هعدو «ريمشتلا يف روكذملا

 .نيعلا ىمحت الئل ًارارم نبللاب نّْيَعلا لسغاو ءهفْطلو َميضوملا حسما ٌدوسا اذإف «لعفاف ٌةيناث

 اذهب اهربدو ءديدح الب ٌداحلا ءاودلاب وأ رّكُسلاب اهّكحت : ةئوتلا يتفت تدرأ نإو

 .ةبقاع ملسأ ٌديدحلاو ءرذح ىلع هنم نكو رييدتلا

 ةصاخو ءايانشورلاو ءرضخخألا فايشألابو ءرفصألا رورّذلاب كلذ دعب َنيعلا موادتو

 .ليملاب هكحبت كنأك كجالع نوكيو «عضوملا سفن

 :  اهجارخإو ةلقلا ىلع فعلا ةيفيك

 رادقملا ةميظع تناك ىتم ندبلا يف نوكت يتلا ةلملا يف «سونيلاج» لضافلا ركذ

 نوكي ٍءيشب كلذل ةّدعم نوكت ساحن نم وأ ٍةشير فرط نم ةبوبنأ ذخؤت نأ يغبني

 .ءاهلصأ نم عطقُتو قْمُعلا ىلإ فيطل طارشمب اهلوح ذفني مث ةلمثا مقليو ٌداح فَرَط هل
 رادقملا ةريبك ةرعُبلا نوكت نأ طرشبو ؛نفجلا يف ضرملا اذه ثدح اذإ لعفت كلذكو

 .كلذ لثم اهب لعفي

 .غارفتسالاو تادامضلاو ةّيودألاب اهتاوادُم نع زْجَعلا دعب الإ اذه ّلعفت نأ كايإو

 اهعضوم يوادو ؛نفَجلا يتقبط ٌقِرْخَت نأ رَّدحا كلذ ٌتلعف اذإف «سأرلاو ٍندبلا ةيقئتو

 ًاخوطل لعفاف تادّربما ىلإ تجتحا اذإو ءمُحلي نأ ىلإ نوقيلسابلاو جاديفسإلا مهرب

 اذه نيذابارقأ يف ةروكذملا تابكرملا نم راتخت ام رئاس ٌدِحَتو ؛هريغو درولا فايشأ لثم

 كلذ بجي ءاهّلَمَع ٌديرت يتلا نْيَعلا بناج نم دٌعقاف «قلفلا علق تدرأ اذإو «باتكلا

 .هللا ءاش نإ

 .مامت» لصألا يف (658)

 .عوشحاوو لصألا يف (659)
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 جالع يقابو محللا تبنت دك يتلا تافايشألاو تاروردلا جالع .عطقلا دعب خيشلا لاق

 .نييوقلا نييَرَجلاو ةكحل

 .نيثالثلاو عبارلا لصفلا نم : ءاذغلا

 : اهفيظنتو ةفغسلا ىلع طرشلا ةيفيك

 طْلخلاب ينعتو «ندبلا غرفتست نأ بجيف «ةيودألاب لّلحتت ملو «ةفعّسلا تقتع نإ
 َنفَحَبلا بلقاو ءاهلَسَع ٌديرت يتلا نيعلا بناج نم دعقاو ؛كيدي نيب ليلعلا مون مث بلاغلا

 رّودم عَّضْبِب ةعفّسلا ٌعيضوم ًالوط ِهِفْرَط ىلع طرشاو «بّرَبلا ٌكلح دنع لعفت ام لثم
 ام لثم ٍطْرَش ريغ نم ركسلاب ٌكحي دقو ءديسافلا مَّدلا نم هيف ام جرختساو «سأرلا

 لاحكألا حرجملا حالصإ دعب هجلاع مث ءضّرَملا ٌمضوم ٌكلحلاب ذدَّمعتو ءبرجلا ٌكلحت
 لبق ضرما ليهستل ءايشأل عفناو ؛هكحت كنأك «ضّرَملا سفن ليملب ٌدصقاو «ةّداحلا

 .هدعبو عطقلا لبق هل عفان (600مرحلاو ءايانشورلا لحك هدعبو طرشلا

 .نيثالثو عبارلا لصف نم ٠ ءاذغلا

 : هعطقو شاقنملاب لولأتلا دم ةيفيك

 نيب ليلعلا َمونُت نأ بجيف ءال ٌثركذ دق يتلا ةيودألاب (66!)لولأتلا للحتي مل اذإ

 هعطقتو شاقئملاب لولاَتلا س أر كيِسَمتو اهّلَّمع ديرت يتلا نيعلا بناج نم دعقتو «كيدي

 هسُيكا طَرْقأ نإف ةعاس يرجي هكرتاف مد هنم ٌتَحَبنا نإف ةَدْرَولا سأرب وأ ضارقملاب

 ٌرذ الإو عطقني مل نإف ءسآ ٍدوعب هيوكا وأ «مّدلا عطقي هنإف (662يصربق جاز لياقب
 .باتكلا رخا يف يذلا نيذابرقأ يف توبثملا مَّدلل عطاقلا رورذلا نم هيلع

 .«جزيدلاو ايانشورلاب هلحكاو» 224 نويعلا رون ينو ءلصألا يف'اذك (660)

 .ةزمه نودو ةانثملا ءاتلاب «لولاّتلا : نولوقي بلح لهأ ةماعو «لولأتلا وه : لولاتلا (661)

 ندعملا لخدم دنع : ٍسونيلاج لاق ,ع اونأ ةثالث وهو ؛«صربق جازلا : لوقن «يسراف)» س يف (662)

 ءاهفطلأ وهو اهالعأ يف رضخأو ءاهظلغأ وهو رمحألا اهلفسأ : قورع ةئالث صربقب
 ءاملاب لحني ال وهو ءاهظلغأ وهو ؛يروسو «ءاملا يف لحنت اهلك يهو طسولا يف راطقلقلاو

 .ينوريبلل ةنديصلا يفو «دمتعملا يف ءجاز : رظنا
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 .ضرَملل بجوملا طلخلا غارفتسا دعب الإ كلذ نم ًائيش لعفت الو

 رعش نم ٍةرعشب هلصأ نم هّدشتو «شاقنملا سأرب كيلإ لولاَتلا دمت نأ ٌترتخا نإو
 نإو «هِتاذ نم طقسي هنإف «لعفا ةّضياقلا ءايشألا ضعب عِضْوَملا ىلع ىقليو «لّيَخلا

 .كلذ ملعاو .عرسأ كلذ لب هيلع ًائيش خطلت م

 ةّيوقلا دئافرلاب اهدشو هريبكلا رْمّْصُألا رورّذلا ناكملا يف ّرذت عطقلا دعب : يكلملا

 .اهعولط عنمت اهنإف

 .محللا عم نيثالثلاو عبارلا لصف نم : ءاذغلا

 : اهجارحخإو ةَعلّسلا ىلع قشلا ةيفيك

 ٌديرت يتلا نْيَعلا بناج نم دُعقاو كيدي نيب ليلعلا مون مث ءطلخلا بسحب غارفتسا

 (6637[يشغي] يذلا فالغلا بذجتو ءطقف ةعلّسلا ىلع يتلا ةدلجلا ٌقشتو ءاهلّمَع

 كيلإ هّتحرج دق يذلا حرجلا ةفش بذجت مث «ضرعلاب قّشلا نوكيو «هيف ةعلسلا

 نم اهلصأ ىلإ اهْحَّلساو «ةيناثلا َةَمّشلا قلع مث ءاهلصأ ىلإ نيدامقلاب اهخلستو «ةراّتصب
 ترتخا نإو ءاهلصأ نم ةَعلسلا عطقاو ءاهئاشغ يف ةرانصلا قلع مث ءرخالا بناجلا ِء ص هل 0# ع ٍ

 ءاهلصأ نم اهعطقاو اهْياذِجأو نفجلا ةدلج اهنع ٌحلساو «لعفاف «يِبيلَص ابيلع ٌّقشت نأ

 . كعنميو ءاشغلا يف يتلا ةبوطرلا ٌبصنتف ّقَشْنِي الكل هيف يه يذلا ءاشغلا ىلع ُرَّدحاو

 .بجاولا ىلع جالعلا نم

 رثكأ لب ال «ةيناث ُضرملا داع ميش اهنم ىقبي نإ اهنأل ةيقب اهنم يقبت نأ رذحاو
 ةقرو هيلع قزلاو ريمشتلا يف هتملع ام ىلع هطّيخو نفجلا عمجا اهذخأ دعب مث ,ناك ام

 ةنفعملا ةيودألاب هنفعف ةيقب اهنم يقب دق تيأر نإف «جالعلا َماَتو ريبك رفصأ رورذ نم

 .عفان ,حرجلا لامدإل ٌدمعت ذئنيح «ةطايخلا لبق كلذو داحلا ءاودلاك

 : ربكألا قأملا ةدغ عطق ةيفيك

 محلل ةلاَكألا ةيودألاب ربكألا يقاملا ةمحل ىلع تداز دق يتلا ةمحللا صقنت مل اذإ

 .نس نم تطقس (663)
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 نم ٌدعقتو «كيدي نيب ليلعلا مونت نأ غارفتسالا دعب بجيف هل ©664)ةسفملا دئازلا

 نينفجلا حتفيو كتلابق ّدعقي نأ مالغلا رمأتو ءانم َعطقلا ُديرت ال يتلا نيعلا بناج

 ءنْيَعلا ةهج ىلإ نافجألا ٌسبكي هنأك الإ جراخ ىلإ (66:2هعم بلقني ال ًاحتف هيماببإب

 هكنحو هّدخ ىلع لفسلاو ,هسأرو ضيرُملا نيبَج ىلع ايلعلا ؛:ةحوتفم هيدي عباصأ يقابو
 ؛قيتع نطق يلق نفنيلاو مايبإلا نيب ْعضف قل ةرثك بسب تبعي ال نفَجلا ناك نإو

 «ضارقملا سأرب اهعطقاو ٍةدحاو ٍةَرانصب َةّدُعلا قّلع مث اتكمتم ًاحتف نيعلا حتفتو

 ّصقنت الم قاملا 66©ةّمْحل ىلع رذحاو «فنألا ِةبّصَق ىلع ضارقملا لقث لعجاو

 ,ضيب ةرفص اهيف عضو ءنوُمَكلاو حلملا ٌريصع نْيَعلا يف رطق مث ءنالّيسلا هنم ضرعيف

 مجلُيل ريبك رفصأ ٍرورذب َنيعلا لحكا ثلاثلا ينو ءدغ نم لعفا اذكو درو نهد عم
 ايانشورلاف ءيش ةّدغلا نم يقب دق ناك نإو «ةرفّظلا (67)[جالع] ىلإ هلقنا مث حرُجملا

 .ريغألا هعبتا مث ءاحل عفان

 ضارقملاب اهعطقتو «قوف ىلإ اهّدمتو «شاقنمب وأ ةرانصب ةَّدُعلا كسما : يكلملا

 َنِنعلا دفرو «نوّمكلاو .حلملا ريصع رطقو «نالّيَسلا ضرعي الثل ءيصقتست الو «ضرغعلاب
 نمو رفصألا رورذلا نم اريسي ائيش اهيف رذو ءدغلا نم اهكحو ءِدُزو نهدو ضْيْبلاب

 .راطقلقلا

 .نيثالثو عبارلا لصفلا نم مه . ءاذغلاو

 : ةبرعلا يك ةيفيك

 وأ ٌّيكلاب هَبِلاعُت نإ ٌبجيف مّظَعلا يف ًاروصان ٌريصت نأ ىلإ ةّبَرعلا ٌرمأ لصو اذإ |
 .لْوَلا مّدقت ؟ ,2668) عجبا

 .«ةنيعلا» ب يف (664)

 .«نافجألا» ب يف (665)

 .(ةمحلا ب يف (666)

 بقثلا : شخبلاو ءابيف درو انيأ ةرقفلا هذه عيمج يف كلذك وهو «سخنلا» س يف (668)



 ساجتو «ٌضيرملا َدِعْقُتو ءنّدبلا ٌعرفتست نأ بجي ؛ىوقألا وه ذإ كلا ًالوأ ركذنلو
 هسأر كسْيُيو ُهَفلخ ّفقي نأ َمالغلا رمأتو «هنم ىلعأ ٌريصتل ٌيسرك ىلع هئلابق تنأ
 ضرملا سفن ىلع عقي يذلا اهححطس نوكيو سورا تارّودم ًاراغص يواكم ذخأتو

 مث «لْؤَح ام يلغي ىتح عضوملا ىلع عضوتو مّدلا لثم ٌريصت ىتح ىمحُتو «َسلمأ
 «نيلب ًادّريم ًانيجع نيعلا يف ٌتعضو دق نوكتو «تاعفد كلا ٍدِعَأو «ةقرخب هحسما

 مهرب هجلاعو ءًداسفلا نم فّظنتو ءمظعلا ىلع يتلا ةرشِقلا ريشقنت نأ ىلإ يوكتو
 ًاًداح ءاود يلا لَدِب ٌترتخا نإو أري نأ ىلإ يؤلؤللا ريغألاب َنيعلا ىوقو ,جاديفسإلا

 ام دوجأو «هتيفيكب شخبلا ةفص اذه دعب ركذنلو «ةبقاع ملسأو غلبأ يكلاو «لعفاف
 .بهذلا نم يواكملا تناك

 : اهذيفنتو ةّبَرْعلا شْخَب ةيفيك
 ّضيرملا دِجْقأو ءغامدلا يقنف شخبّتلاب ٌّيكلا ضوع «ةبّركلا جلاعُت نأ تجتحا نإ

 حتفاو .هسأر ُكلسمي هفلحت نم فقي نأ ٌمالغلا رمأو «يسرك ىلع هّئلابق سلجاو ءًاعّبرتم
 ىنملا كديب «569شخبملا كسمأو «ىرسيلا ديلا نم ةبابسلاو هياهيإب هينيع 'تنأ
 لعبت و ,ًارودم ًاًداح هسأر نوكي افشب وأ «سأرلا يلم شخعمب ٌعضوم ا (670) ضخعاو

 جرخي ىتح شجن ريدت كنأك ةديدش ةوقب هيلع سبكتو «فنألا ةيحان ىلإ هل كبقث

 يذلا بقثلا يف ٌبَمتملا عقيف «ٍقوف ىلإ بقّتلاب دّعصت نأ رذحاو « مفلاو فنألا نم مدلا
 دليل نْيَعلا ةيحان ال ٍفنألا ًةيحان كدي لّيمو «ةدئاف هل نوكي الف فألاو نّيَعلا نيب
 نم (672قدأ (67ًاشخّبم ذخف َّذَفَت دقف فنألا نم ّمدلا ًجرخ اذإف ءاهئاقبط يكت

 ىمح تيشحخ نإو ؛نمسب وأ ءراجْنّرلا مهرمب هتّولو ًاقيتع انطق هيلع فلو «لوألا
 ُمْظَعلا ىقني نأ ىلإ موي لك يف هيلع هرّيغو «عيضوملا هب شحاو ءهدحو نطقف نيل

 ..(«سخنملا» س يف (669)

 .«سخنا» س يف (670)

 .(سخنم» س يف (671)

 .(ندأ» س يف (672)
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 اذإو ٌّسَجملا ىلع ةليتفلا ظّلغت نأب موب َُك .حرجلا مف عيموأو ءفيظن ٌنطقلا َجرخيو

 .ةدساف ماظع ابيلع جرح امبرف ءاهدعباف حرجا نم ةليعفلا ٌتج رخأ

 مف عدت الو «قيناث (732شخبلا ٍدواعف محتْلا نإف ءداسف ىلع َّمِحَتلي نأ رذحاو

 كيلع لكشأ نإو «تادّربملاب اهلطاو لافيقلا ديصفاف ُنْيَعلا تّيمح ىتمو محشي حرجلا

 «كل ٌرهظيو حتفنيو هيف ةّداملا عمتجت ىتح ةثالث وأ نيموي هريصعت الف روُسانلا ٌعضوم

 .مهارملاب هجلاعو ءمظعلا ىلإ لصت نأ ىلإ قّمعو «عّضبملاب هقش مث
 .محللا ريغب نيثالثلاو عبارلا لصفلا نم : مهن ءاذغلاو

 : ةرفطلا طشك ةيفيك

 مونت نأب غارفتسالا دعب كلذو ءٌمطقلا الإ ا سيلف تّرمحاو ةرفظلا تّظلغ اذإ

 ُمالغلا دعقيو ءاهججالع ديرت ال يتلا نّيَعلا بناج نم ٌتنأ دعقتو ؛كيدي نيب ليلعلا

 اهّدمتو ٍةَرانصب اهلّسو يف اهقلعت مث ,ةّدغلا رمأ نم هتملع ام ىلع َنافجألا ٌحتفيو كمامأ

 نإف ءاهنم نيبناجلا يف قّلعف ثلاثي وأ ةيناثب اهنم ديزت نأ ىلإ تجتحا نإف ءقوف ىلإ
 ٍةشيرب اهتمت لحدُت نأب اهحلساف ٍةلوهسب ٍقوف ىلإ ُتَبذجنا مِحَنْلُملاب ةَقيصَتلم ريغ تناك
 (674ضرفاف عافترالا لهس اهُطسوو قاصتلالا ةديدش اهاتفاح تناك نإو ءاهّكفتو.

 ضيرملا رمأو «قفرب اهخلساو اهب ُخّلست يتلا ةلآلا لخدم نوكيل ًاعضوم اهبناج نم

 ىلع رذحاو «ضارقملاب ينرَملا ةهج نم اهضرقاو اهخلساف ءظاحُللا ةهج ىلإ رظني نأ

 عدت الو ءاهطيراو كانه نم اهعطقاو ربكألا قالا ةهج ىلإ اهعمجا مث «ينرقلا ءاشِلا

 «قأملا ةّمْحل نم ًائيش ٌعْطقت نأ ُرَّدحاو دينا تداع ٌةيقب اهنم ّيقب نإ اهنأل ًائيش اهنم

 .فنألا ةّبَصَق ىلع ٌضارقملا نّكيلو ءربكألا ِقأملا يلي امم عّطَقلاب ءىدتباو

 ٍةمحللاو «ةينابّصَع ةباّص ءاضيب ةرفظلا نأ : وه قأملا ةمحلو ةرفظلا نيب ٌقرفلاو

 .ةيدّدُغ نمل ءارمح

 .«سخدلا» س يف ١)673(

 .بناوحلا دحأ نم صقنلا يه : ةضرغلاو (ضرفاف» لمتحيو «ضرقاف» اهلعل (674)
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 نْهُد عم ضْْبلا ٌةرفص هنيع ىلع ٌمضتو .نوُمكلاو حلما ٌريصع نيعلا يف رطق م ْ
 يهو هيّنيع كير نم رثكي ليلعلا رمأتو «يخرُي هنإف نهّذلا نم رثكت الو «درولا .

 حلملا اهيف رطقتو اهلذستف (575ةدّدغ نم ناك اذإو «قاصتلالا ضرعي الإ ةدوُدشم

 ةّداحلا ةّيودألاب َتَجلاع ُتلاثلا ٌمويلا راج اذإف ءضيبلاب اهدّمضتو ًاضيأ نوُمّكلاو

 .هبسحب نكس نيعلا تّيمح نإف «جيردتلاب

 َبّزنا اهّتيذج اذإف محتمل ةكيسمتسم تناك امبر ةرفظلا نأ ملعت نأ بجيو

 ال نأ ٌبجاولاو ِنْيَعلا لع فوخ كلذ نم ناك ْتَعِطق نإو اَهَعَم محَتملا قافص

 نإف «ةراّثص هب قلعي ال ٌبلص مسج محلتُملا ًءاشِغ نأ ملعاو هديدحلاب ا ضّرعتت

 ّنِم ال ضَرَملا نم هنإف نيل ءيشب لبّسسلا طفل وأ ةرفظلا طك يف ةرانصلا تّقلِع
 .كلذ ملعاف ءءاشغلا

 نم للقأ ةرفّظلا عطق نع. ثداحلا ملألا نأ قأملا ةمّسلو ةرفظلا نيب , ًاضيأ فرفتو

 هنأل ةفاخت ليف ينرقلا لع ةرفلغلا نم قلت امهمو «قأملا ةمد نع ثداحلا ملألا

 .امهريغو ايانشورلاو نوقيلسابلاك ةّداحلا ةيودألاب هينفاف ءًاعيرس لوزي

 .طيحتو ٍةريإب اهقلعي نآب ريئانصلا نع ينغتسي نم سانلا نمو

 ءابب اهطشكيو ٍداوسلا ةّيحان ىلإ اهتمت اهررميو ءاسلم ٍةَماَمَح ةشير لخدي : يكلملا

 كديب تررمو كلذ ابي ٌتلعفو «يسرف رعش اههف تمظلو سأرلا لاك ةربإ تناك نإو

 ةرانص ٌّدحو ؛كيلعو ضيرملا ىلع لّهسأ ٌعطقلا ناكو .ًازئاج ناك ةرفظلا تحت ًاعيمج

 نهدو ٍةضيبب اهدفرو «نومكلاو ّحلملا ٌمضتو اهفطقتو هطشك يذلا فرط يف اهزرغتف

 .ثرو

 .ًالوأ محللا ريغب نيثالثو عبارلا لصف نم : ءاذغلا

 .(ٌدرق لصألا يف (675)



 : ةريبدتو لبسلا طقل ةيفيك

 هفصأ ام ىلع وهو «ةطقل ريغ هل سيلف يتوقو لّبسسلا قع ىتم هنأ ملعا كلذ دعبو
 ْ : كل

 لعجتو ؛كيدي نيب ليلعلا مونت مث ءدصفلاب وأ ءاودلاب نّدبلا غرفتست نأ ًالوأ بجي

 ًاحتف هينْفَج حتفي ًارهام ًاناسنإ رمأتو ءاليلق ًالفستم هّسأر ىقبيل ةئطال ةَّدحم هناتكأ تحت

 لفْسألا ّنفجلاو قوف ىلإ ىلعألا نفسا سبكي هنأ الإ .هتملع دق اك ءنْفَجلا هعم ُبلقني ال

 ضرعيف «ءزج هنم عطقيف فجل ُبلقني الثأ ًارذح نوكيو «نيماهبإلا سأرب لفل ىلإ
 لعألا نفجلل ةدحاو «نيتحاتفب اهسَتفاف نيتفجملا حتفب فب رهام كرضحي مل ن إو «قاصتلا دنم

 ّضارقملا ُمجازت ال تاحاّتفلا نأل ,دوجأ نيماهبإلاب نْيَعلا حّنَقو «لفسألا نفل ىرخأو

 طقللا ديرت ال يتلا نْيَعلا بناج نم سلجا مث «الامعتسا ةرورض دنع الإ ّصَقلا تقو

 همحتللا نم طسولا يف ىرخأب يّنثتو «ربكألا ٍقأملا ةهج نم ٍةراَثرصب ّلبسلا قّلعو ءاهنم
 رينانصلا نكتلو ءرغصألا قأملا ةهج نم ةئلاث ةرانصب ابيف ٌدرتو ءيّنَرَقلا برقت نأ رذحاو

 ةّيجان نم ّصقتو «ىرْسُبلا دّيلاب قفرب كيلإ رينانصلا ليشيو «ىلعألا نفبلا ةهج نم

 لثم هكلستو ٍةشير لهسأ وأ َّسَهملا هيف لخدتو ءضارقملا سأرب ًاليلق رْكصألا تأمل
 ءربكألا قأملا ٌعلبت نأ ىلإ ضارقملاب هطقلت مث «باجحلا نع ٌلاشنيل :ةرفظلا ٌحلست ام

 نفجملا ةيحان نم ٌتلعف ام لثم لعفتو «لّفسألا َنفَجلا لي اميف ريئانص ثالثلا قلعت مث

 نم ٌءيش مجّتلملا ىلع يقب َتيأر نإف «ةتبلا ينْرَقلا باجحلا برقت نأ رذحاو «ىلعألا

 .هنع لفت الو ءهذخأت نأ كليبسف ٌدحاو قرع ولو لّبّسلا

 ٌتملع ءيشب قّلعت هتّيأر نإف ءمِجحَتلملا ىلع هربدتو تْهَملا ذخأت كنأ : هتمالعو

 ءيش هيلع يقب امو ضبا يق دق محتلملا تيأر اذإف ءاهذخف لّبّسلا نم يتب دق هنأ

 عم ٍضْيَب ةرفص اهيف عضو «َنْيَملا يف ُهَءام رطقو ًانوّمكو احلم ٌعَضماف ةنبلا لّيسلا نم

 .قلحت نطق اهملعو ٍدرو نهُد
 قد ليم فرط ىلع هكرتتو ةعفزلا ةياغ يف نطق نم اليلق ذخأت نأ بجاولا نمو

 ىلإ هب نّْيَعلا يشحاو «نيعلا طسو يف هفيضتو دْرَولا نهدو ضْيَلا ةرفص نم هّنولتو
 تحن يهو هيئيع كري نأ هرمأتو (َنْيعلا بصعت مث «قاصتلالا عنمي هنإف نُيئفَجلا ةهج
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 ضرعي الثل ةدودشم يهو امئاد َلْفْسُأ ىلإو قوف ىلإ ةرْسّيو َةنْمُي ةباصعلاو ةدافّلا

 ةيطو ةيلاع هٌداخمو هافق ىلع ًاّيقلم نوكي لب ءَكلت هتليل ماني ال نأ هرمأتو «قاصتتلالا

 تحت هريدثو درو نهدب ليلا لبت مث سباب ٌدرو هيف يتلغأ دق امب اهلسغتو اهل من
 رطقتو هقشت نأ بجيف قّصَتلا دق ناك نإف «قاصتلا ضَرَع دق نوكي الثل نافجألا

 حلملا ُءامو فاتك ةقرخ يف امهرصعاو نْيَعوضمملا نوّمكلاو حلملا ءام ةيناث نّْيعلا يف
 ىلإ هلقنت مث «مايأ ةثالث مات اهلسغا مث ءقيصتلت مل مأ تّقّصَتلا نإ هنم ّدبال ٍنومكلاو
 نأ ىلإ «غلبأ هنإف «يدْنهلاب هّرذتو ءِطَّللا لبق ركذ ام لثم اهيتارم ىلع ةّداحلا ةيودألا
 .باتكلا اذه نيذابارقأ يف كلذل ركذ ام ٌدِحَتو ءوضعلا ىقني

 صقيو ٍةدحاو ةراتصب ىّلعي مث نجلا حتي نأب رخآ هجو ىلع قلي دقو
 لازت الو «ءصقتو «ىرخأ ةّرانيصب تقدر ةرانصلا تدعصو ّصِقنا اذإف 67 زاكلاب

 .نيعلا رئاس نم ةدحاو ةعطق هب ٍرْخُتو هلك لبّسلا طقلت ىتح ىرخأ عضتو ةرانص ٌعفرت

 .لوألا كجالع ىلإ دوعت مث ءهنْكَسُي امب هتجلاع مرو ضّرع اذإف
 ءقتس وأ ةينامث وأ رينانص ةرشع ىلإ نيعلا رئاد قلعت نأ وهو رخخآ عونب طقلي دقو

 قيلعتب أدبت نأو ءاهرْعصو نّْيَعلا رّبك بسحب «ةتس اهلقأو «ةرانص ّرشع اتنثا اهرثكأو

 اذإف ءلفسألا نفَجلاب يبتتيو «ىلعألا َنفَجلا ِلَي اًمم ربكألا قأملا ةهج نم] ريئاتصلا
 هيف لخدأو ءخلسلل اليلق رّعصألا يتأمل ةهج نم ضرقاف ةقلح لبسلاب (677)تراد

 «ٌبجاحلا لي امن ىلعألا نفجلا ةهج نم عّطَقلاب أدباو «ةرئاد ْمّطقاو «قفرب هْحَلساو تهمل
 ةهج نم ًاقلاع قبو لّبّسلا لايذأ تعطق اذإف ّدَحلا يلب ام لفشألا نفّجلاب ينك
 دقلو ىئاخلا ةقلحك هنع لاشني لبّسلا نإف ءليلق ًاليلق ينرقلا ةرئاد ّصقف ِس

 .هتّحصل يرّصنخ يف هّبسبلو ةفّصلا هذه ىلع ًارارم «678)هتلش

 .ةيحارجلا تالآلا روص عم اهتروص يتأتس «صقملاك ةلا : زاكلا (676)

 هتعفر + هتلشو ((ةتيلس) لصألا ف 62785١)
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 : محتلملا ةئوت عطق ةيفيك

 اذه نإف قدع تاعفد ءاودلا ٌبرشو «لافيقلا نم دصفلاب ْنَدَبلا غرفتست نأ يغبني
 اممأل قفرب ةراّئيصب اهقلع ذقيح ءاريثك دواعت نأ اهنأش نم يتلا ضارمألا نم ضرملا
 لخداف «كتّدارإ نع كلذ كعنمف «جالعلا تقو يف ةراّتّصلا تّبلقنا امبرو ؛مرجلا ةوخر

 ضارقملاب اهْعَطقاو ةَرْفظلا حَّلست 6 اهخلساو قأملا نم ةدتمملا قورعلا تحت َتَهَملا
 نيعلا يف رطقو ءهليصاتساو ةرانصلاب هقلعف ميش اهنم يقَب دق ناك نإف (575دقتفاو ِ ع 8 2 هلا م 2 ٠

 ضني ةرفص نيعلا يف عضتو ءقدع تاعفد نيّروصعملا ن نيعوضمملا ٍنوّمكلاو رحلملا ءام

 نأ بوص الإو «ةفيطل ةياصعب اهدشو اهدفرو «كلذب نيعلا دمضَو درو نهد عم

 رمأ يف ٌتملع دق 5 نهُدو ضيب ٍرافص نم ليلق عم ّنطقلا نيعلا طّسو يف ىشحي
 ىف هم . 0 تق 1 وا ٍُُ 8 0 0 ِء ردع

 .ملعأ ار اهركذ مدقت اميف تملع ام هنا مف يف ارهام ماللا نوكيو ءابنم مْ

 : محتتلملا نم دئازلا محللا عطق ةيفيك

 «كليدي نيب ليلعلا مونت م «مامخلا لوخدو ةيقنتلاو ْغارفتسالاب ءىدتبت نأ بج

 حتفيو عكتلابق سلجني نأ الغلا ٌرمأتو لابنم عطقلا ديرت يتلا نيعلا بناج نم سلجنو

 اهفِدرُي نأ لّمَتْحَي رادقملا ريبك ناك نإو «ةراّئيص هيف قلع مث «لبق هتملع ام ىلع نافجالا ًّ 9 ع سارع 1 ب 0. ّط 3 ءلإ 4 ٠

 ربكألا ٍقأملا نم ًابيرق هُّعضوم ناك نإو ءزاكلا سأرب هعطقا مث ؛لعفاف ةثالث وأ نيتنثاب

 تفظن اذإف «ةرفظلا عطق دنع ٌتملع دق !؟ «خسولا ضرعي الكل قأملا ةّمْحَل يتوتف

 ا مخ ماهو يام 7 5 2
 ناك ثنإو يرو نهد عم ضيب ةرفص اهيف عضو ءنومكلاو حلملا ريصع نيعلا يف رطق

 ٍةضيب ةرفص عم نطق ليلق حورجُملا ناكملا ىف يف يشحاف ٍناَمَجُألا دحأ تحت هعضوم

 هينفا ىقبت اهمو «ةرفظلا (680جالع يقابب ممتو ءاذه لثم لعفا ٍدغ نمو «نهدو
 .ىلاعت هللا اش نإ «باتكلا اذه نيذابارقأ يف ةتوبثملا ةّداحلا ةيودألاب

 .هتجرخأ ام دصفت : ديري (679)

 .«جالعلا» لصألا يف (680)
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 .محلل ريغب نيثالثلاو عبارلا لصفلا نم : مهل ءاذغلاو

 : اهجارخإو ةبماكلا ةّديلا ىلع قّشلا ةيفيك

 كنأ كلذو «ديلاب لمعلا الإ اه سيلف ةروكذملا ةيودألاب ةنماكلا ةدملا للحتت مل اذإ

 ىلإ حرجلا ّجلاعتو «هنم ةديلا ليشتو «حْذَقلا تقو ْعَضْبلا هيف لخدي ًاعضوم ٌّكشت

 ٌجلاعي ناك (سطس ربأ) هل لاقي لاشك هنامز يف ناك هنا : ركذ سونيلاجو ءأريي نأ

 نيبناجلا نم ليلعلا سأرب ٌكسمُيو يسرك ىلع ليلعلا سِلجُي نأب نْيَعلا يف ةئماكلا ةّدِلا

 تيك تناكو «لفسأ ىلإ ٌريصت ةَّدِملا ىرن انك انإ ىتح ةديدش ةكرح هكر حيو «نْيّديلاب

 ] .لمسأ ةدملا

 ينرقلا نيب ليلكإلا يف ٌقّشي ناك هنا : اهجالع ةيفيك يف سونيلاج لوق امأو

 هيلإ ةّدِلا نوكت ناكم نم الإو .دوبجأ وهف ءيِنْرَقلا لفمأ م قّشلا نككيلو ءمحتلملاو

 ٍزارتحاب نوكي نأ يغبنيو «تبثي سيلو «قّشلا نم رطقت اهنإف «هنم ةدملا لّيستو «برقأ

 .ًاربي نأ ىلإ جلاعي مث ةّيبتعلا قشُي ال ثيحب
 معيطوم يف نرَقلا ًءاشِعلا انققش نأ دعب ةنياك هدم ٍةريثك تارم انْغّرف دق اننإ لاقو

 ةدملا تْعّرفت اذإف غرْفَتْسُتو ُجرخت ةدملا نإف يبّتعلا ىلإ لزني ال ًاقش عّضبمب لبلكإلا

 .ًاربيف حودقملا ملاعت امب كلذ دعب اهجلاعو اهدفرو دبا اه ةأرما نبل نّيَعلا يف رطقن

 .محل ريغب نيثالثلاو عبارلا لصفلا يف : ءاذغلا

 : ةيبنعلا ءوتن نم عبارلا عونلا دش ةيفيك

 نع زجعلا دعب كلذو ءءوتنلا نم عبارلا ٌعونلا الإ هب جلاعُي ال جالع اذه نأ ملعا

 ٌدَشُي لب هيرب يف عّمطُي ال نيتس ٌعوتتلا رواج ىتم هنأ ملعاو .دئافرلاو ةيودألاب هدر
 .رصَبلا ٌدئريل ال ُنيعلا نسحتل عطقيو

 يتلا نّْيَعلا بناج نم ّدعقتو كيدي نيب ليلعلا مونت نأ يغبتي كنأ : كلذ ةفصو
 لخدتو ءًانكمتم ًاحتف  هتملع دق ام ىلع  َنافجُألا حّتفي نأ مالُعلا رماتو اهَّدش ُديرت

 ةهج نم اهّجبورخو «ربكألا قاملا ةهج نم ةربالا لوخد أدبم لعجتو ءءوتنلا تحن ةربإ
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 «نيدامقلاب صمت وأ «ضارقملاب ءوتتنلا صقتو «كيلإ طيكملا يسأر ٌدُمَتو ءرغصألا قأملا

 .ضيب ةرفص نّْيَعلا لع دشتو «لحكلاب وأ لوسغملا نذاّشلاب وأ يدرولاب نيعلا َسبكتو

 جرحي مث يطيح اهف ةربإ ءوتنلا تحت ليي لب ءديدحتلاب اهعطق نوري ال موقو
 «ىلعألا نْمَجلا ةيحان قوف ىلإ ًادحاو ًاطيخ ُدَّمعت مث ءاهناكم يف طويُحلا ىقبتو ةربإلا

 نيعلا جياعو «لفسألا نْفَّبلا ةيحان لفسأ نم طيحخو ىوُتُلا لصأ يف دقٌعلا نوكيو

 .هتاذ نم طقسيو طينخلاو وه عطقنيو ءوُنتلا ٌفِجَي ىتح يّوقيو دربي ام

 جارخإ اهمزليو ءربإلا جارخإ دعب نومكلاو حلملا ءام اهيف رطقي نأ ىري : يكلملا
 .نوُمكلاو ضيبلا ةَرفص

 .محللا عم نيثالثلاو عيارلا لصفلا نم ءاذغلاو

 : نّذَألا فلخ يذلا قزعلا عطقو ءاهعطقو اهدصفو نيغدصلا نييارش ّلس ةيفيك

 نيعألا يف ةَئِمْرُملا تالزنلا مه ضرعت نيذلاو عادّصلاو ةقيقشلا ٌعاجوأ ٌجَلاَعُت دق

 قي امبر ىتح ,غادصألا يف نوكي يذلا ٍلَضَعلا ِمَرَو مم ةرارحو ةفيرح ةراح ةعمدو

 جالع نع ترجع اذإف «ليلق ءوتن عم ّضايب هنم نيعلا يف ٌرهظ امبرو ,فلتلا رصبلا ىلع
 وأ اهدصفو نييارشلا لس ىلع «0!68مدقُئلف تادامّْضلاو تايقنملاو تالّهسملاب كلذ

 .اهّيك مث اهدصفو اهعطق
 مالُلا ٌرُمأتو ٌيسرك ىلع هتلابق سلجتو «ضيرملا دهعَقُي نأ ةيقنتلا دعب ُبجيف اهّلس امأ

 قثحي نأ ضيرملا ٌرمأتو ءأقيفر ًادش ٍءىطاو طابرب قلحلا دش مث ,هسأر (6823كسمُي نأ
 نايرشلا اهنم ٌُدوصقملاو «ةريثك ٌقورع غادصألا يف نأل «نايرّتشلا كل ٌرهظيل قفرب هّسفن
 اهيلع سّبكتو ؛رعّشلا نم غادصألا ىلع ناك ام َتِلْسُت نأ بجي ذكيحف «ضبانلا بَل

 اذإف «ينأتو قفرب نوكيو «داحلا ٍدامكلابو كلّدلاب عيضوملا نيخست دعب دتلمللا سأرب

 الل قانخلا لحب رمأو ءدادم ليلقب امهلع مّلعف نيَغْدّسملا يف امهُعيضوم كدنع حص
 79-1 للا

 .؛مدقتلو» لصألا يف (681)
 .«كسمت وأ» لصألا يف (682)
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 ءىرسُيلا ديلا نم نْيعّبصألاب كيلإ دلجلا بذجت مث لَمَعلا ّتقو مَّدلا ٌراجفلا ريكي
 ةراتيصب كيلإ قرعلا دمت مث ,ةدّلجلا يف ٌقشلا نوكيو .ًالدعتم امش ضارقملاب هقش هَقش

 ًاعضبم هبحت (684) لخأف (683:أَقيقد قايرشلا ناك نإف «هرِتنتو هتاهج عيمج صلخت ىتح

 ٌةعاس يرجي ممدلا غدتو لعفاف ضارقملا . سأرب هرتبت نأ ٌتترتخخا ثنإو (2685)هرتباو

 قرعلا ىّتفش نإف ةنوتيزلاب (6860هترتبو كلذ ٌتلعف اذإ كنإف «لادتعاب كلذ نوكيو

 نأ يغبنيف اميظع نايرشلا ناك نإو هّدشو مَّدلا عطقا ذئنيحف ءدلجلا تحت صّلُقَتت

 جِرخُتو هَدِصْفَتو ركذ ىلع قرعلا ىلع فشكت من ٍناتك وأ ,مّسيربإ طيخ ٍةربإ يف ليد
 نيب نوكيو ءفوشكم وهو نيَعضوُم يف قرعلا طبرت مث «ةّيافِكلا بسحب مدلا نم
 تقو يف وأ ,كتعاس نم نيطابّرلا نيب نوكي ام ٌمطقت مث ءةريعش لوط ٌردق نيطابرلا
 .ةيناث مدلا ّجارعإ ٌتْدرأ نإ رخآ

 ينتْعَأ تنك لب «يرْمُع هب ٌتجلاع امو ءأرطخ هيف نأل ٌةوركم يدنع جالعلا اذهو

 .سانلا هب ٌعفتناو «يكلاب

 نيغدّصلا يف ٌتلعف ام هيلع فشكت نأ : وهف نّْذألا فلحت يذلا قرعلا ٌعطق امأو

 ًايك نيغْدّصلا يوكم نم فّطلأ يواكمب هركاف ٌريثك مد هنم ثعبنا نإف ءهعطقتو
 .ىلاعت هللا اش نإ ,دعب ركذن ام ىلع هجيلاعو «ٌمدلا عطقنيل (68”ةًافيفخ

 : نيغدصلا نييارش يك ةيفيك

 هيوكتو «كيلإ هّدمتو ٍةَرانيصب هّلسدتو ءَتملع دق اك نايرشلا نع ٍفشكت نأ يغبني
 هيقلتو ؛ضايبلا ىلإ ًالئام ةرّْمَجلا لثم ريصي نأ ىلإ هيمحت ءسأرلا حّطصم فييطل ىوكمب
 ٌّيكلا ٌريصيف قرعلا يسأر ةهج ىلإ كديب ليمي مث هتعاس نم عطقني هنإف «نايرشلا ىلع

 .(ًاقيقر» لصألا يف (683)
 .(لخخدأ دق) س يف 684١(

 .«هرثئناو» س يف (685)

 .(هترثب) س يف (686)

 .«فيفخ يك» لصألا يف (687)
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 .ًاربي نأ ىلإ ّيكلاو َمْطَقلا ٌجلاعتو هرَتبُي نأ ىلإ قزعلا ىلع ىوكملاب ثبليو «ردق هل ًاقيمَع

 (ةّدافر هيلع عضتو ؛هدحو ًاقيتع أنطق ٌعيضْؤَملا ملت نأ ديدحلاب .جالعلا دعب يغبنيو

 نم لومحملا لثم مّدلا عطقاف فحم ءاود ىلإ نطقلا عم تّجتحا ناو ءهّدشتو

 .كلذ لكاش امو ءتورزنألاو «نيَوححألا مدو رّدنُكلا (688)روشق

 باعلب لوِبُجَملا لكلا لثم قوحسّملا رُدتْككلا عضوّملا ىلع عضأ ٌّيكلا دعب يتداعو

 .ًاغلاب كلذ تيأرو «ثلانلا مويلا ىلإ هّلحأ الو ,قيقّرلا ضَْيبل

 يف ٌريثك مد ٍنايرشلا نم ْثَعبنا ةرارحلا ٌيوقب سيل ىوكملا ناك ىنم هنأ ملعاو
 ىرج دقلو «ّيكلا ةدشب ُصّلَقَتي ال ٍقرعلا فَرَط نأ : كلذ يف ببسلاو ؛جالعلا ٍتقو
 .ةعطاقلا ٍتاروُرذلاب هّتعطقو ءارارم كلذ

 ءاش نإ «ءلمدني نأ ىلإ محلا ثبت يتلا ةيودألاب ةَجلاعُت نأ حرجتلا دعب يغبنيو

 .ىلاعت هللا

 : سأرلا يبناجو خوفانلا ٍقرع يك ٌةيفيك

 م نيبارشلا لسو «تادامّضلاو تالّهسملا هيف دفُت لو «َنَمَزأو ٌعادّصلا ىَتع اذإ

 سأرلا يبناجو خوفانلا قرع (689)ىوكي نأ يغبنيف «كلذ يف لوقلا مَّدقم يف ٌتملع

 : كلذو «ةيقنتلا دعب ةَئِمْزُملا ةَعْمَّدلاو ءالا ضرم يف ُديفي ًاضيأ اذهو ءكل هفصأ ام ىلع

 يبناج كيسمُيو «هفلخ نم قي نأ مالغلا رمأتو «هّمامأ ٌتنأ فقتو «ضيرملا َدِعَقُت نأ

 ناسنإ لك نم خوفاتلا قرع ٌعضوم نأل ءهمّدقم ىلإ هسأر طسو ُقَلحُي مث «هيفكب هيسأر
 ىلع هماهبإ فرط ْمّضْف هسأر مّدقم َتقّلح اذإ َكنُأ كلذو «هتباّبس هيلإ ليصت ٌعضوم

 «قرعلا اذه دجوي كانه اهُعضو ىبتنا ثيحف «هسأر مِّدقم ىلإ هتباّبس ديو ءهفثأ ةبئزأ

 ,ىوكملا عضول هيلإ جاتحُي ام ٌرادقم هيبناج نم ٌنلحتو .ًاضيأ هدّصَمل ةمالعلا هذهو

 هيمحتو «لكشلا اذه ىلع هطّسَو يف هباصنو «ةئلتمم ِةَنوْنْيَز لكش ىلع ىوكملا نكيلو

 .5 ص دمحم ا 2 أ .هانركذ «باوصلاو (راشق» ب يفو (راتكو س ف (688)

 .«نوكي» لصألا يف (689)
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 سأرلا نم نْيبِناجلاو ٍقْرِعلا طّسو كلدا مث «ضايبلا ىلإ لئام ةرْمََجلاك ٌريصي نأ ىلإ

 ىلع ىوكملا عض مث ُمِضْوَملا رمي نأ ىلإ نشخ ٍناتك ليدنمب امُهَرعش ٌتقلح يذلا

 يبناج هدعب مث «ألوأ حوفانلا يلي امب أدبأو «بيلصلاك ٌريصيل (6**”اضرعو ًالوط ناكملا

 ِفْحَقلا ىلإ علي ال ىتح يَكلا يف فّطلتو ءًاقيتع انطق امهيلع «9!)عضو «سأرلا
 .بجُحلا تجّئشتو «غامدلا يلْغيو

 .ءاصقتسالاب ىلاغي ال هريغ يفو : سيئرلا خيشلا لاق

 .ًأربَي نأ ىلإ تامُحلملاب حرجلا يوادو

 .«ضرعو لوط» لصألا يف (690)

 .(عضاو) لصألا يف (691)
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 تا مي ى

 ىسسئوزت) ندا نكش)
 دييارحيامم 1110 تدعي وت [ جار 0 011

 652[ديلاب ءاملا جالع ةيفيك]

 : حدي نأ بجي يذلا ءاملا نم ديلا تامالع ركذ

 اههبش ناك ام لب ءحْدَقلا يف ُبْجْنُت ٌتركذ يتلا ءاملا عاونأ عيمج سيل نأ ملعا

 ءاوملا يف سيل هنأل ءزاجّملا ىلع «يناوه» ليق امإو «يديدحلاب فورعملا وهو «ءاوحلاب
 ًاقيقر الو ٍدومَجلا يدش ُهاملا نوكي الو ؛عنمب ٌقيض الو ةَّدّس نْيعلا يف نكي الو ؛نول

 دق ءماوَّقلا لدتعم ناك ام لب ءردَحني ال ظيلغلاو ءحْدَقلا دعب ُدوعي قيقرلا نإف ءًأّدج

 .ًامات داع مكحتسي ملو حدق اذإ هنأل ءالف هماكحتسا لبق امأو مكحتسا

 ءاملا ىلع لدتسي دقو «دومُجلا ةديدش اهنأل دقت الف ةّيقابلا ءاملا عاونأ رئاس امأو

 : لاصخ ةسمخب ناسنإلا رّصِْبَأو َبَجْنَأ حدق اذإ هنأ

 نوكي نأ دعب ُنَسَحلاو «ءافصلا يف ءاوهلاب نك 692:ايبش عاملا ىرت نأ : اهدحأ

 َنيعلا َضمْفُتَو ءسْمّشملا يف كْيَدُي نيب ليلَلا َّميِقُت نأ هماكحتسا ٌةَمالَعَو مكشتسا دق

 «بناجلا اذه للو بناجلا اذه ىلإ اهكرحيو «ماببالاب نيعلا نفح رصعتو لا ايف يتلا

 عّمتَجا دق نكي مل اذإ َّءاملا نأ : كلذو املا لاح ءيش ينأ ٌرظنتو نيعلا حتفت مث

 يذلا هلكش ىلإ عجري مث «ناك امم ّضّرعأ ريصيو (قّرفت ٌعبصألا دسم م مكشتماو

 ضرعلا يف ال «ةتبلا ٌريغت رْصَعلا نم هل 693 ضرعي الو ًانيخث ًاعمتجم ناك اذإو هل َوُه

 .انتادايز نم ناونعلا اذه (692)
 . 4 هيبشال لصألا يف (رركم 692)

 .هانركذ ام باوصلا لعلو «ضرعي الف ًابنجت» لصألا يف (693)
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 نحو عمتجا دق امل ةكرتشم ةمالع هذهو (694,كحتسم وهف «لكشلا يف ال

 ىغبني امم رثكأب َّنَّْن دق ام امأف ليلق بني لدتعملا نإف ءرثكأ نخث دق ُءاملاو «لادتعاب
 .69ة)ديلإ ضعي الو ءهلاح نع ٌريغتي الف

 وأ «ديدحلا نول هول نوكي هنأ نْحَشلا لدتعم مارقلا ديج هنأ ىلع هب لدتسي امثو
 يدش ناك ام امأو .هيف لوقلا مَّدقت دقو «ُئاوْطا وهو «ماوقلا ٌفيفحخ ًايقن بسلا نول
 .«696:ايدرب وأ اصح نوكي هئول نإف دومجلا

 قّدمتو ءاهحْذق ُديرُت ال يتلا َنيعلا ضمغُتو كيدي نيب ليلعلا مقت نأ : ةيناثلاو
 تملع املا ءارو نم ىرخألا ضيمغت يف عيت اهل ٌتيَأر نإاف ,ةحوتفملا نيعلا ىلإ

 اهنإف ىرعخألا صضيمغت 2 ْعِسّتن ال ناك نإو «ترصبأو (697) تحج تحدق نإ اهنأ

 نا ّلد ٌةَقكَحلا عستت مل تقو يأ هنأ : كلذ يف .ببسلاو يش ٌرِيعبُت ال تحدق نإ

 َعاستاو ءاملا نول : ينعأ ءاعم انوكي نأ يغبني نيليلدلا نيذهو .ةدودسم ةّيرونلا ةّبصَعلا

 جارّسلا ءوض وأ اهَءوَض وأ سمشلا َعاعش ىري له ليلعلا لاست نأ : ثلاثلاو

 وس كرظان ءاذح هرظان لعجتو أ ءابصتنم :م كيدي نيب ليلعلا ميقث نأ : ةعبارلاو

 تيأر اذإف ءًاعيرس للا قرأ م كلا هزمغاو «لعألا نفَجلا قوف كّماهبإ عضتو
 ك حتت ال تناك نإو ءحْدَقلا ْتَقو يف بجني هنإف اليلق ٌقيضتو عشت ةّيوطرلا كلت
 .هبرقت الف

 .(مكتخ) لصألا 5 (694)

 هتكلد اذإ حدقي يذلا ءاملاو» 305/2 يواحلا يف يزارلا لاق ربك بارطضا اهيف ةرابعلا (605
 مث قرفتي الو تدشدي الو .هناكم مزل نكل ءكرحتي مل ًاعيرس هتلزاف نفجلا ىلع كمابيإب
 مث تتشتو قرفت ًاعيرس هتعفرو هتكلدو نفجلا ىلع ماهبإلا تددش اذإ يذلا امأف ءدوعي
 .(أًدج ءيدر هنإف عمتجاف داع

 .(يدرب وأ يصج ] لصألا يف (696)

 .(بجحلا)» س يف (697)
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 ًاعيرس اهّسن مث ةَّدِسب ٌراحلا َحْقنلا ةليفب اهخفنتو ةنطق هيلع عّضت نأ : ةسماخلاو
 .ةسمخلا متالعلا تمت .هكرتاف ّالإو «ٌحجني هنإف (699)ايفاص ناكو كّرحت نإف

 : حدقلا لبق دِمتعي نأ بجي ام ركذ

 هتجوزلو ءاملا دومج ةدش امإ : «699)ناتلع حْدَقلا نم عناملا نأ ملعت نأ بجي

 داع هنع ةحدقملا ىَحك اذإ ىتح هتقرل امإو يحن ةحدقملا ُّنِكْمُت ال ىتح هظلْغَو

 .دوعي ءأملا مكحتسي مل اذإ كلذكو «ةينا

 يفو حدقلا ٌبّرقت نأ كايإو «ةحْدَق ىلع مدقاف ةئيدرلا لئالدلا هذه هيف نكت مل اذإف

 سأرلا يف نوكي وأ «هريغو لاعس لثم ضَرَم وأ ملأ وأ طالخأ ٌداسف وأ ٌمالتما ٍندبلا

 «قيضيو عسي ال (7000بقئلاو حدقت نأ كايإو «ههبشي امم كلذ ريغ وأ ٌماكز وأ ٌعادص

 (701)ًايداب ًاببس هُبَبس ناك نإ ءام حّذق ىلع َمدقُت نأ يغبني الف ايفاص ءاملا ناك نإف

 .هنم 27920ىقلي الو ييتعلا بقث يف ىقبيو ًامئاد حشري هنأل ءةمدص وأ ةحطن لثم

 نأو هيف بابّذلا مدعل فيرخلا لصف هدعبو «عيبرلا لصف حذقلل لوصفلا ٌدوجأو

 «بابض الو مغ ال سمش موي نوكيو ءأيبونج ال ًايلامش حْدَقلا موي 7020[يرلا] نوكي

 ,04"2ةفصاع حاير الو

 : هدعبو هلبق ريبدتلاو «ةربإلاب وأ ثلثملا ٍتْهَملاب حدقلا ةيفيك

 ًاموي حْدَقلل رتخاف ءاهتفرع دق يتلا مثالعلاب هّماكحتساو ءاملا ةّدوج كدنع حص اذإ

 ليلَعلا سلجاف ءتملع دق (م ًايلامش ًاموي نوكيو «مويغلاو ةحبعزملا يرلا نم ًايلاخ ًايفاص

 .«يفاص» لصألا يف (698)

 .يواحلا يف نيتلعلا نيتاه رظناو «نيتلع» لصألا يف (699)

 .هنم ذوخأم صنلاو «263 ص نيلاحكلا ةركذت نم هاتححصف «رصبلا» لصألا يف (700)

 .(يداب ببس» لصألا يف (701)

 ..حدقلا نا : لاق حدقلا يف هباتك يف ةريصبلاو ؛ىقبي» لصألا يف (702)

 .لصألا نم تطقس اهنأ رهظي (703)
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 ةيقنتو ٍبصفلاو ءاودلاب غارفتسالا دعب ءيسمشلا ءاذحب نوكيو «لظلا يف ءوّضلا ةلابق
 ةّيطال ةَّدَخِم ىلع هّسلج5ُ مث ءاهايإ كُئرَّذح يتلا ءايشألا زّرحتو ءكدهج ٍندبلاو سأرلا
 ىلع تنأ ُنسلجتو ءهّيقاس ىلع ضعبب اهّضعب هيدي ُكلبشتو ءهرْذّص ىلإ هينبكر عمجتو
 اهيف ناك نإو «قدافرب حّدَمُت ال يتلا هّئيع ٌّدشتو ءألدتعم ولع هنم ىلعأ نوكتل يسرك
 نحل ةلدتعم ةٌدافّرلا نوكتو «ةحوُذقملا ةحوتفملا نّْيَعلا ةكرح لقتل اهَّدش بجيف ٌءام
 نيف كلذ يف نإف ادي دش

 .اهيكرحب ىرخألا ةكرح ٌدشتف كجالع ٍتقو يف نيعلا ُكّرحتت ال اهنأ : امُهادحإ
 رظني هنإ لاقي ال ايش حودقملا 7259تْيَرأو كجالع ّمَجن اذإ : ةيناثلا ةعفنملاو

 تناك «ىلوألا ةعفنملل ٌبجاو ةدجاولا نيعلا دش لاح لك ىلعو «ةحيحّصلاب
 .ةّضيرم وأ (706)ةحييحص

 نم هقرفت ىتح للعألا هنّيع نْفَج عفرت مث هّسار كسمُي هفلخ فقي ًاناسنإ رمأتو
 ىمظُعلا ةيوازلا ىلإ هتقدح ّدمي نأ ليلعلا رمأت مث ؛نيعلا رئاس كل نيبتتو .لفسألا نفَجلا
 ةقبطلا كارتشا دح لباقي ىتح كلذو ءرغصألا قملا نع تافتلالا هيبش «كيلإ هرظن عم

 دح ©707)ىلإ هيف ربعي ٌمضوم ٍتْهملل نوكيل «مجتلملا سخن عيضومل ةبلصلاو ةينرقلا
 قو يف تاقطلا نم قر ال تيلا ذأ خس دق «ينرقلا ٌقرخت نأ ريغ نم يبنعلا
 يف ةبلّصلاو ةّينرقلا نيب ٌتهملا رْبْعَي مل ن إو ءبئسخ ةمحقلملا ةقبطلا الإ حْدقلا

 دقت م العر مشل معاق هيف ري رع ٌعضوم هل نكي مل امهنيب يذلا ٌكرّتشملا
 .مهحاورأ هللا سدق ءءامكحلا نيديفملا خياشملا رظن

 .هعيضوم يف هرَّدَحَمو ءاملا ُدُهَم يأ (ُدُهَملا اهلصأ ٍتْهَملا هظفل نأ ملعاو

 .تْهَملا تيمو «سانلا نّسلأ يف 708)تلقتناف

 423 نويعلا رون يفو 1 1 ص نيلاحكا ةركذت نم دوجوم صنلاو «تيروأ» لصألا يف (705)
 .امهريغ يفو

 .(ةيملس» ب يف (706)

 .نامل» س يف (707)
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 لوط ٌردق وهو «ةحّدَقملا فَرَط ردقب رغصألا تملا وحن ليلكإلا نع ةعابتت مث

 هيف ريِصَي ىتح هيلع زمغت نأب حدقملا كلذب هّبقث ٌديرت يذلا عضوملا مّلعتو «قريعش

 ناكم ٌداحلا سأرلل ٌريصي ءهّئجتّتو ٌربصلا ليلعلا دوعتيل امهادحإ : نيتلعل كلذو ءام ٌريعقَت

 ةمالعلا نوكتو ِدمْنِإ ليلقب عضوملا ىلع مّلعت مث هّبَقَن تدرأ اذإ هنع قّلزي العل هيف تبعي

 كلعف نوكيو لفسأ لي امث الإ ,ةحارشلا رادقمب ٌقوف لي امم نوكيو «ةقّدَحلا ءاذحب

 ةحدقملا ُبلقت مث «ىنعلا ديلاب ىرسُيلا نيعلا يف امإو «ىرسُيلا ديلاب ىنمُيلا يف امإ كلذ

 ٍةوقب ةحدقملاب هيلع ٌعىكتتو هتْمّلَع يذلا عضوَملا ىلع ثلثملا ٌداحلا اهفّرط عادتو

 ملعاو ءرعساو ٍءاضف ىلإ تلّصَو دق اهنأ ةحدقملاب سحتو محتلملا قرخت ىتح ٍةديدش
 ةحدقملا هيف ذفنت الف همر ةبالص عم ًاوحنر ناك امبر 7092محتلملا ءاشغلا نأ

 اذه ىمسيو ؛كلذل دعم ءسأرلا رودم ًاعَّضْبِم َتْهَملا كلاسرإ لبق هيلع لسرأف

 انطق هيلع فلو «ةريعّشلا ٌتاذ» كرضحي مل نإ ًاعضبم د وأ (ةريعّشلا ٌتاذ» عّضبملا

 دّيزأو ٍةريعش لوط ٍرادقم كلذ نوكيو محتلملا ِكُمِيم ٌرادقم ًانئاب هسأر لخو ءًأديدج
 .ةبقاع ُنمآو ءيتسْهَملا سأرب مجّتلملا حتف نم ةلئاغ ٌملسأ اذهو ءاليلق

 هنأل ءًاليلق ىرغصلا ةيوازلا ىلإ ًالئام ٌداحلا سأرلا نكيلف ةحدقملاب هيلع ٌتّرمغ نإو

 .َتْنِمأ ٌقلز نإو «تاقبطلا رئاسل ملسأ اذكه

 اهيف سيل يتلا ديلا نم ةبابّسلاو ماهبإلا نكمت نأ ةحّقملا ٌرمغت نأ لبق بجيو
 ٌرودت ال ىتح نافجألا قوف كلذ نوكيو ؛لفسأ نمو توف نم نّيَلا ِةَلقُم يف ةحدقملا
 ةقدحلا يذاحي ام ردقب ةحّدقملا نم لصتي ام ردق نوكيو ءاهتكرحب كيعتو نمل

 ءدّسفأ ٌرثكأ تناك نإو «زئاجف ٍةريعش فصن ردقب اهّراج نإف ءاهزوجي الو طقف

 ٍِتْهَملا نم ةيلاخلا كدي لمانأب ليلعلا سأر كسمأف ءحدقملا ذفن اذإف :(719ءجبْمأو

 ليلعلا سنؤتو «ٌحيرتسي ءيش هنأك اهب تحدق يتلا كماببإ لفسأ ىلع تْهَملا حرطتو
 ءفْذَقلا هل ضرع امبرف «ةتبلا ًائيش لكأ دق نوكي الو هُعْوَر ّنكسيل بّيطلا مالكلاب

 س نم تطقس (709)

 .هنم ذوخأم صنلاو 273 ص نيلاحكلا ةركذت نم هانححصف يجاوب لصألا يف (710)

2307 



 مرصحلاو ساييرلا بر لثم «ةزملا ةّبرشألا نم ءيشب هعرجت اذه نم ٍءيشب سحأ نإف
 .يدنه رملاو

 ترتخا نإو |و هراحلا خفتلاب ًاليلق اليلق اهشفنتو «ةديدججب نطق ةعطق نيعلا ىلع عضت م

 َتْهَملا ٍرِدُأ مث ؛لعفاف جاعزنالا نم َنيعلا ءىدهتل ًائيش وسخت كنأك خفنتف ءاهّصمت نأ
 كمظي رّمحألا ساحنلا نإف «ءاملا ٌقوف هارت ىتح لحخاد ىلإ ليلق سْبُك عم ًاليلق اليلق
 امأو «رمحألا ساحتلا نم ٌثْهَملا نوكي نأ ريتخا بّبسلا اذهو «يلرقلا ٍءاشغلا ءافصل

 وهو تجوز هيلع نأل ءٌقرْكْني الو ٌعْيدنيف ٍتْهَملا ةرادإ تقو يف يبنعلا ءاشِلا
 يأ يف َحدقملا رظنا مث «رعقي الك ًاداح تْهَملا سأر لعجي مل كلذكو ,71!!حلْمَدُم
 فلحت ىلإ هذهف هّراَج دق ناك نإو ءًليلق هزمغاف ءاملا غلبي مل ناك نإف ءوه عِضْوَم
 رصعيل توف ىلإ ًاليلق تملا لقشسأ يشف كلذ تلعف اذإف «ءاوس ءالا قوف نوكي ىتح
 ُلَّرَن نإف ؛جيرشتلا دنع تملع دق [؟ «هتنوشفا (712)يبدعلا لمخ لمخ هبذجتو «لفسأ ىلإ ءاملا
 نإف دوعيو ةيناث ماما كعصي الكل تْهَملا جارخإب ُرِدابت الو ًاليلق ربصاف هتعاس نم
 ىرج دقلو .بَعَت دعب الإ | املا لقي الو ًاجزل لّمحلا ناك امبرف «ةيناث هئسيكاف دعص

 ٌبرق هيلع ٌربصأ ٌثنك ةرم لك يفو «يتارم تس ءاملا لزن ةأرما نيع يف ًارارم كلذ يل
 ِتْهَملا سأر ٌّتلش اذإف ءهنم ةفيظن ةقدحلاو ءِتْهَملا سأر تحت ءاماو ٍةعاس فنصن

 دعب مث «ينبعتأ نأ دعب تن رمألا رخاو «هماوق ةدوج عم ليلق دعب ؛ علطي عاملا دوعي
 .ٌبَجْلاف حْدَقلا هيلع ٌتدعأف ٠ ,اليلق ناك امع َظظْلَع دق تاكو ءهتلاح ىلإ داع .مايأ ةتس

 هبيس ناكو؛ءام ةره َحَّذَق هنأ هباتك يف ةريصُبلاو ةريصابلا حالصإ ٌبحاص ىكحو
 سأر تحت اما اكسام تيقبو َّلّر نأ ىلإ | يتيمتأ : لاق ام لِي هيف ناكو هوب ببس
 ىلع ُتْيَطَو نأ دعب ًاليقث ًانواه هقوف ُتْيَطح يتناب ليلغلا ٌسأر ٌبلقي دقو تملا

 هذهب هكْسُم ىلع ٌثيقبو رخآ ءيشب ِنِواَهلا طسو ٌتلقثو ء«ءيطو ٍءيشب هسأر

 .محللا رنتكم : جلمدم (711)

 .كلئدصت 8هووب يبدا مسجلا دصقي هلعل (712)
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 هثيأر هنع تْهَملا سأر ٌُتعفر املف (714ءاشعلا بيرق ىلإ ٍراهنلا ٍفصن نم (71ة)ةفصلا
 رجح هنأك ءاملاب ٌنسِحأ ٌبنك : لاق هنأ عم همالك صن اذه ؛ُحْدقلا ّبَجلاو تبث دق ولا , 0# ع .: راو ساس 7

 .هيف لوقلا مامت ىلإ ٌدوعيف ءتْهَملا سأر تحت

 نّيبتي ملو«َمَكو رب يف هنأك صاغ ُتْهملا هعفد اذإ ام ءاملا نمو .ًأقيقر ُءاملا ناك امبرو

 ُدَرَف هل ناك صخشل بلح ةنيدمب تحدق دقلو ءٌرسع ٌبِعتم هنمو ةّنَبلا رّثأ هل

 يذلا املا ناكو حّدقلا هيلع ناه َرظْتلا ُْمَّدَع نيحف عام ابيف هل لصح لقو (2715)نيَع
 0 2 سس ا عااو 2 2 5 ١

 سار تلقثف «هتدوعل اليلق ينبعتا هتحدق نيحف «ةقرو ةفخ ليلق ىلإ الئام اديج هنيع يف

 ٌتِهملاو هتعاس ف (7167لاسأو هتقو نم ٌبحجنأف ؛عيخنتلاب ينئاعأو نواب رحودقملا

 (717)بقُث رئاد يقبو ءداع دق ءاملاب اذإو ثلاثلا مويلا يف هنيع ٌتحتف انلف «هِنْيع يف دعب
 8 ماسلا مهلا 2 . . ء 5 هام <
 ىلع وهو مايأ ةعستلا ماع هتحل اعف ( هتك ص لاح لع رظنلاو «بعلي ء يبس هناك هنف لج

 هجردت يف ٌريبدتلا ٌتْنَسحأو :حرجلا ّمجلا نأ ىلإ اموي نيعبرأ مات .هُتْجلاع يننأ مث ,هلاح
 رقد 2 3 2 8 ربا مرو 7 3 8 .

 بجعتي ؛هرصبي نم لكو ءانأ تنكف ءرصبي وهو ٌجرخو مامحلا ىلإ زاج املف «ءوضلا ىلإ

 ينرقلا نيب قلعم ُءاملاو ءرصْبي كلت هتلاحب يقبو هتقَدَح رئاد ءالا فوقو نم

 الو ءرخا حودقمب هّتيأر ام ءيش اذهو «قبئزلاك ُبَعلي ةقّدَحلا بقث رئاد 7190 يبتعلاو

 هتزمعغ اذإ ءأدبأ ٌمجري طحني ىتح ًارسع ابعتم ءامل ناك نإف ءروطسُم يف هيلع ٌثفقو

 ىسيع نب يلع راشأ دق بعتأ نإو «نيقأملا ىلإو ٍقْوَف ىلإو لفسأ ىلإ يحاونلا يف هددبف
 مد ليلق جريل رغصألا يقأملا ةيحان ّتهملا زمغت نأب ٌميضْوَملا مذاف : لاق

 - ءاملاب هبرضاف «ةَدارإ ٍريغب ىمدأ نإ كلذكو دوعي ال هنإف .هطحو ءءاملاب (719هبرضتو
 م

 .«ةروصلا» ب يف (713)

 ٠ .ءامل» ب يف (714)

 .بلح لهأ ةيماع نم يههو :ةدحاو نيع هل : ديري (715)

 .راشأو (716)

 .بلح لهأ ةيماع نم يهو ءهتقدح بقث لوح ديري (717)

 مداعتوم طفاممهقم» هك اع آعدو يمامألا تيبلا ىلإ ةسدعلا عالخنا انه فصي هلعل (718)
 .هنم ةوخأم صنلاو «275 ص نيلاحكلا ةركذت نم هانححصف (هب ريصي» لصألا يف (719)
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 ءطق هدمتعا ام انأو ءاّدج ريسع يدنع اذهو ؛ءاملا 720نخفي هنأل نمآ هنإف .هطحو
 3يي الو رغصألا يقأملا ٌنِطاب ٌجرْخي فيكف عجبولا 7ةااقّلق حْدَقلا كالم نإ : لوقي هنإف
 يف ديلا ليوط ناك هنأل ءهلَعف دق هلعلو .دوجأ وهو «كلذب ٌراشأ هنأ ريغ نعل مل
 .لمعلا

 هنأل هنأ ْنِم ال هيف ْنِم لفسأ ىلإ عختتي نأب بّذَجلاب كئيعُي نأب ليلعلا رمأتو
 ىلإ 6220لاتفناف ًاليلق ٌتْهَملا ,جرخاف طحنا نإف ؛لفسأ ىلإ ِءاملا بذج ىلع ُنيعُي ام
 (724)[ح دقملا] تجرحخأ اذإو «لوقلا مدقت اك .عجولا لق حْذقلا كالمو (723)ارب

 نْيعلا بّرمت الو ءيرو نهدب بورضم ضيب ةرفص اهملع ٌّدشف ةملاس َنيعلا تيأرو
 عضوملا يف لصح دق تيأر نإو «ءاملا ٍةدوعل ٌببس كلذ نإف ءِتْهَملا جورخ دعب رظُْنلاب
 :ةيوق ةدافرب ًاعيمج نينيعلا دشتو ّلِحُي هنإف ءاقوقدم أحلم .جراخ نم هيلع ٌدشف مد
 يف هنو مان اذإ هسأر تحت نوكي ال ثيحب هْيَْدَأ دحأ دنع ةباصعلا ةدقع لعجاو
 هنأك نوكي نأ هرمأتو «ةعيطو ٌداخمب نيبناجلا نم هسأر دّنسو ءهافق ىلع ملظم تيب
 ىلع قدي نأب بلطي هنع باغ ىتمو «هتمدخل ٌمزالم ُناسنإ نوكيو ءكرحتي ال تيم
 .هديب هرمأي ًائيش ٌدارأ اذإو «ٌصيصي نأ ريغ نم هبرجيو همداخ عمسيف «بيضقب ةَدَحِم

 اذه نيذابارقأ يف كلذ دجتو ءعادّصلا نم ًارذح ةرّدخلا ءايشألاب ٌغادصألا دّمضُتو
 .باتكلا

 هقنأ كرفيف«ةّسْطَع هل ضرع نإف «تاكرحلا رئاس نمو مالكلاو لاعّسلا نم هرّذحو
 هنإف ءزول نهدو بالجلا نم عرجتي لاعسلاب ّسحأ نإف «مجرت اهنإف ءًاًيوق اكرف
 نوكي لب ءاهغضمم يف ُبِعْتت يتلا ءايشألا نم نوكي الو ءافيطل هؤاذغ نوكيو «ءىدُهي

 .«قرخي» نيلاحكلا ةركذت ينو «نخسي» س يف (720)
 .(هلك» س يف (721)

 .275 ص نيلاحكلا ةركذت نم هانححصف «لاقتناب» لصألا يف (722)
 .جراخ ىلإ يأ (723)
 .نيلاحكلا ةركذت يفو ب يف ةدوجوم يهو ءس نم تطقس (724)
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 نيذابارقألا لوصف يف كلذ دجتو ءءاسحألاو تارّوزملا لثم ًامضه هعرسأو ماعطلا فخأ

 ,ءيش ىلإ جاتحا اذإو هوب لقيل ٍريثكلا ءاملا برش نم هعنمتو «هءاذغ للقتو ءروكذملا

 وهو «ٌبئاصعلا تللح شلاثلا مويلا يف ناك اذإو ءهتحت ُذِحَحٌوي لب موقي الف كلذ نم

 الو ءدرو ءامب ٍةلولبم ةنطقب َنيعلا تلسغو ءاليلق ًاليلق كدئافرلا تعلقو ءهلاح ىلع ٌمئان
 ّدرتو «نيعلا ىلع اهعضت مث ٍضَْيَبلا ضايبب ةنطق ىّدنتو ءاهتفت الو «ُنيعلا كب سحت

 عبارلا مويلا يف ناك اذإف ءدوجأ ناك عبارلا مويلا ىلإ اهّلحت مل نإو ََلْمْجلا ىلإ ّدّشلا
 ىلع نوكيو ءاهيلع دنتسي ٌداَحَم هفلخو هسلجاو ءٌدرو هيف يلْغُأ دق ِءامب اهّلسغتو اهلحت

 ,دوسأ فوص رزئم وأ ءادوس ةقرخخ ههجو ىلع لبسُيلو تاكرحلا ةّلِق نم هيلع وه أم

 نم هلقنتو «ًاليلق ًاليلق ءوضلا ىلإ هُجّردت نأب ©25عباسلا مويلا ىلإ هلّلعو .دوجأ وهو
 ءأموي نيعبرأ مامت ىلإ ريبدتلا اذه ىلع هب لارتالو .ليلق هنم أوُضَأ ىلإ مِلظُملا تيبلا

 يف طحت نأ ترتخا نإف ءكرتلا نيعأل سبلُت يتلا حوسملا مايألا كلت يف هنيع سبلأو

 هذه يف ةيناث املا َعُقَرا نإف «لعفاف هدحو دوسأ لحك وأ لوسغم جيذاش لايمأ نيعلا

 هنيعب بقثلا يف تْهَملا دعأو ءٌراح ٌمَرَو رهظ دق نكي مل نإ ًةيناث تْهَملا دعأف مايألا
 يف نوكي وأ ءالتما ندّبلا يف نوكي نأ رّدذحاو ءيفورضغ هنأل ًاعيرم مجتلي ال هنإف

 فخت الف دئاز محلا هتبقث يذلا عيضوملا يف تبث امبرو ءهلمعت ام لطبيف ٌعادص سأرلا
 .أريي هنإف «ٌتملع ام ىلع ضارقملا سأرب هذخو «هنم

 يكذ «رصبلا ّنسح ٌحاّدَقلا نوكي نأ بجي : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ةروصب ًاملاع ءاهئازجأ عيمجو اهتَعيبطو اهتابوطرو نيعلا ناقبطب ًافراع «رونلا ٌداح ءرظنلا
 ءرحودقملا جازمب 2272© ريبخ «ةيقنتلاو غارفتسالاب ًارصبتم «هعانتماو رونلا جورخ

 لفاسأ ىلإ لوضفلا باذجنال نْيَع ٌدحألاو نيقاسلا ىلع مجاحّملا عضوو قيقنتلا دعبو

 يف هعبط نوكت الو هدي دعترت ال نأ بجيو ,غامدلا وأ نّيَعلا 727نع اهليمتو نَدَبلا

 .«عبارلا» س يف (725)

 .(س) يف ةحضاو ريغ ةرابعلا (726)
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 ,نيعلا يف تْهَّملا لوصح ددع غزجي الو «راوُذلا هب ثدحي الو ,سفنلا ٌروفتو نبُجلا
 دحأ نامزلا نم حدقلا راتخيو ©28[قح ريغب لاومألا ذخأ ين] اعيط نوكي الو

 يفيصلا بلقنملا ءادتبا نع كلذ رخؤيو «عبرألا تابلقتملا ادبأ ٌُبّتجتيو «نيلادتعالا

 نإف .هطالخأ نكسُيو «ةيمجلا هُمِزلُي ءأموي َنيرشع رادقم يعيبرلاو يوتشلاو يفيرخلاو

 نوكت نأ بجيو «ضرألا يف ةايملاو ّحايرلا ٌريِتُت م ءنادبألا يف طالخألا ريثت تابلقتملا
 سأرلا 2)ةقاتمم ةشيشح يه ةدارجبلا عارذب ةفورعملا ةّشيِشَحلا ةروص ةلآلا ةروص
 ءالتما ٌلقُأ هسأرو «ةروصلا هذه ىلع .هنم نيَعُبصأ رادقم فرحأ ةثالث هل ؛ةليطتسم

 الو هيف َةَئوشُح ال ءسلمأ :ةموعنلا يدش ءأطسوتم نوكي لب ءاّداح نوكي الو ءاليلق

 قدي نأ ءىدتبي ثيحو «رادقملا ٌقيقد كلذ دعب نوكيو «هنع ٌعِفئرت ةّيظش الو ٌقِش
 هذه هنم ٌدَحتت ام دوجأو ؛ءىلتمملا نيبو قيقّدلا نيب ةزجاحلاك ةريدتسم ةّرَرَح هل نوكت

 اورمتسا دقو «ٌبهذلا هدعبو «نوفيلاطلاب فورعملا ٌساحنلا هدعبو هورديفسالا : ةلآلا

 ىلع مزع اذإف ّينْرَقلا ةقبطلا تحت نم فشيل رمحألا ساحتلا نم هذخأ ىلع عانصلا

 كانه نإف ءرغصألا قأملاو ليلكإلا نيب يذلا عيضوملا دنع رخؤملا قآملا ىلإ ءاج حْدقلا

 ةلآلا لخذأ مث ؛عيضبملا سأرب عيضوملا ّحتف نإو «قفرب ةلآلا لخديف «ةينرقلا ةقبطلا رخآ

 ةّيتوبَكْنَعلا قّرخيف نّْيَعلا روغ ىلإ اهليمُي ال قفرب ةلآلا رمُيو ءرطحخلا نم نماو قفرَأ ناك

 اهب ىوّتسا اذإ ىتح ءابيلإ رظني وهو قفرب ةلآلا عفدي هنكل ءرظنلا لطبيف ةينرقلا وأ

 ةقّدحلا هل فشكتت ىتح قفرب لفسأ ىلإ ءاملا سبك ةلآلاو ءاملا ىري وهو «ةقَدَحلا
 ُجِرْخُي ذشيحف ءايشألا ٌميمج ٌرِصْنُي هنأ هركذف ليلعلا تربختساو «رظنلا ةبقث نّيبتتو

 اهئاليس لب «سأبالف جورخلا نكي مل اذإو تابوطرلا نم ٌءيش لاس نإو «قفرب ةلآلا

 نسح عم ٌُليسُي ام َلَدَب ُضْوَعُت ٌدوعت ةقبطلاو ٌدومحم ٌديج ٌليلد  ًةليلق تناك نإ

 .غوضمملا نومكلا نم ريسيو ,حلملا نم ريسي عم ةضيب ةرفص ٌبرضي مث «ريبذَتلا

 «ٍريعشلا ٌبرش هُمزلتو ءهرْهَظ ىلع مونلاب هرمأتو «هنيع ىلع عضوتو ةئطق ىلع ٌعضويو

 .(ب) ةيلتمم (729)
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 معضوم يف همونتو «نيترم راهنلا يف هنْيَع ىلع ضْيَبلا ًدامض ُدّدَتو ؛هئاذغ نم لقي
 َجاعزنالاو ٌريثكلا ٌمالكلاو ةكرحلا هُرُذَحَحَو رحايرلاو ٍدربلاو ٌرحلا نم ًاناصم لدتعم
 ٌمونلا لم نإف ءهرهظ ىلع مان وهو ذخأ ءاجنتسالا دارأ ىتمو 2730اذّرَحلاو بّضلاب

 دئْسِملا ىلع هّسأر عضوو ءهرهظ فلخو هلامشو هنيمي ىلع ٌداخم هل ٌتلعج هرهظ ىلع
 ءايشألا قفوأو «غضم ىلإ جاتحي ءيشب ىذتغي ال نأ دبتجيو .هفلخ ىلإ أدهيف ؛هفلخ يذلا
 جاجّدلا رودص ٍقرمب هّئيذغ ©3!)هفْغض َتْيْسَح نإف «ةّلاخّنلا نم ةّدختملا ءاسخألا
 قرو ةّدامض ٌتلعج كلذ دعبو «مايأ ةسمخ مسد ريغ نم جوبمطلا رودصو «قرقدملا

 ةقوقدم يعارلا اصع قروو «ملاعلا يح قروو لّمَحلا ٍناسل قروو ءانوطق رزبلا

 ملوءحالّصلا نابو ٌمباسلا زوجي نأ ىلإ ٍدْرَو نْهَذ نم ٍريسيو ضْيَب ٍةرفص عم ةبورضم

 ةضايرلاب هيسفن باعتإو «لاع عضوم نم لوزنلا نع هّيعنمو ,فّرصتو ٌماقو ْنيعلا ريت
 اذإف ءرشع بارلا ٌروجي ىتح ماّمََحلا لوخد الو «طيلختلا ٌقِلَطُي الو ٌقّرعي ال ثيحب

 .هيف سولجلا فيفختو ماّمحلاب هئرمأ رشع ٌعبارلا ءاج
 يضم عضوم يف كيدي نيب ّدعقي ٌليلعلا رمأت : 032)يكلملا باتك بحاص لاق

 :كعبصأب ليلعلا 030 نيع] حتفتو ءةحيحصلا علا شنو يسرك ىلع ثنأ ةعفتو
 (034)وورَملا ِظَلَِغ رذقب رغصألا ٍقأملا نم ٌرّدقت مث ءاهملا هب زرخت يذلا َتْهَملا ذخأتو

 ءعضْؤملا يف ٌداحلا تْهَّملا سأر عضت مث نّْيَعلا بقث ةازاوم نم ًاييرق ءاليلق ىلعأو

 ِتْهَملاب رمت مث ءؤغراف عضوم ىلإ لصو هنأ هب سحتو لخدي ىتح ٍةّوَقب هيلع ٌرمغتو

 بلح لهأو «لعز نم هلزتعا اذإ هنم درَحو «هيلع ظاتغا ىنعمب هيلع درح : لاقي : دّرحَح (730)
 .يناثلا ىنعملاب اهتولمعتسي ب فلؤملا مبنم نيذلا

 .بلح لهأ ةيماع نم يهو ؛هفعضب ترعش .وأ ءهفعض تيأر ناف : ديري (731)

 ةعبطلا ةعانصلا لماك باتك نم «يناثلا ءزجلا نم'ةعساتلا ةلاقملا نم نورشعلاو يناثلا بابلا (732)

 ءتروفكنارف يف ةيمالسإلا ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم رادصإ يزاوهألا سابع نب لعل
 .لوبنطسا ةعماج نم يبرعلا مسقلا | 4713 مقر ةطوطخم ةخسن نع اريوصت

 .انتادايز نم (733)

 .ةلحكملا ليم : دورملا (734)
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 ةّينْرَملا ةقيطلا تحت بَقكلا مضوم يف َتْهَملا ىرت كلذ دنع كنإف ءبقّتلا سفن ىلإ

 نع ٌلوزَي ىتح ٍتاّرم كلذ لعفت «ةيبتعلا ٍلَمَحِب هقّلعتو لفسأ ىلإ تْهَملا لِنُت م
 ائيش ليلعلا ىأرو هعيضوم ىلإ ٌعجري ال هتيأر نإف اليلق هيلع ٌريصتو بقتل رعض وم

 نأ ىلإ ةيناث هعم لزناف هعيضوم ىلإ ءاملا َمحجر نإف «لاتفناب ًاليلق ًاليلق َّتْهَملا .جرخأ
 اهدُفرو نومكلاو حلملا رصع نيعلا يف رطقيو ءانفصو 5 َتْهَملا جرخأ مث هٌرِقَتسي
 ناك ضيبلا ةرفصو نومكلاو حلما ناك نإو ءابيلع ضيبلا ةرفص ْعّض ٌدعبو «دئافرب

 ًهليلعلا ٌكلرحتتف ,كرحتت الع ةحيحصلا َنيعلا ٌّدشو ةباصعب اهدشو «2735)لسأ
 «تاكرخلا ,عيمج نع ُةابتتو ءمِلظُم يتسيب يف هافق ىلع يقلتسي نأ هرمأتو .اهتكرَح
 .ىرخملا اذه يرجي امو لاعّسلاو ساطُعلا ىقوتي نأو

 اذه ديمّسسلا زبُخلا بابل نم ٌريسيلا اهيف ٍتوتفملا جيهايطلاو جيرارفلا َقَرَم هيذغو
 ىلع ةدودشم ٌنيعلاو ,عباسلا ىلإ تارّوزملاب ىذتغيف تيمح نإف ءامحلا نيعلا سمحت ل نإ

 «ةرارخلا ّجَلاَعُت امب ُجَلاعتو لحت ذقتيحف مَرَو وأ ٍةّرازح لثم عنام عني نأ الإ اهاح

 نّيَعلا 03©برجت نأ بحي الو «ءايشألا ةيؤرب نّْيعلا بّرَج عباسلا مويلا يف اهتللح اذإف
 .قوف ىلإ َءاملا دري امم كلذ نإف ءتهَملا جارخإ دعب نم

 لفسأ اوُطب ًاماوقأ ٌتيأر : ينانويلا لاحكلا ءلاق نأ هتركذت يف روصنم ركذو
 نأل ءالف ٍظيلعلا يف امأو «فيطللا ءاملا يف نكمي 737)امنإف اذهو ءاملا اوجرخأو ةقّدَحلا
 ظ .ءاملا كلذ غم ليست ةّيِِضَيبلا ةبوطرلا

 يقبثزلا : يهو «عاونأ ةثالث ٌحدقي ال يذلا ءاملا نإ : اضيأ,773 سونيلاج لاق
 هحدق نم َرَّذَح دقلو هردانلا يف عاملا اذه ٌُبجني دق هنع لاقو «يّصجلاو .دوسألاو
 .طيلُختلا نم ّمنملاو ةّيّمِحلا ليلّعلا مازلإ نع رونلا عانتما دعب هل جالعلا نإ : لاقو

 .«ظلغا» س يف (735)

 .«برخت» لصألا يف (736)

 .ليلق دعب ةيناث صنلا يتآيسو «نكمت امب نإف» س يف (737)
 .ب نم طقسلا ةيادب (738)
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 زوجي ىتح رّيغتو افص ابر ٌحَدَقلل ٌحلصي ال عام هنيعب ناك نم نأ : سفور ركذو

 .هيف رفسلاو هب لاستغالاو رحبلا ءام تامامحب هُحْنَق

 ءام حد هنإ : لوقي ةيراقتسدلا قاذح نم ًالُجر نأ ٌتعمسو 27399: يربطلا لاق

 .ًافيفخ اعيش رصبأف هّئْيع تحصن مث ؛نامزلا نم ةّدُم نيعلا تقيطناف زونلا ساو ءيقبئز

 ةيعيبطلا هّيَحَلصأ ةّيمجلا لوطو ريبدتلا فيطلت نوكي نأ زوجيف أاقح اذه ناك نإف

 نأ هتمالع دوجأ نم هحْدق ُروِجي يذلا ءاملا تامالع نإ : لئاوألا تلاق دقو ُتَعْفدو

 دق يمودخُم دنع ًازيزع ناك حراج َنيع لغملا ةبحص يف تحدق دقلو ةياكح

 نم للجرل هكيسُمك يف ريبدتلا تنسحأف «هتلمجب ءوضلا مدعو رضخأ ٌءام هل لّصَح

 َتْهَملا ٌتلسرأ مث 0 ا سأر ظفحو «ءارمألا ءالقع

 (040)( بحس هديرتب) ناك املف ءرظنلا يفصو هتلمجب عاملا تذخأو «ليلدلا يلاسرإ دعب

 ءافيفخ ًارصب هتحت نم ٌرِصْبُي ريطلاو اةرضحلا نع يرق فاص مام اهيلإ داع دق اذإو

 لَعَي ملو تبث ءاملا ناك امبر هتليلو َكاذ هموُي ةكرحلا نم ريطلا ٌسأر ظِفح ول لعلو

 .ةياكحلا تمت .حدقلا رمأ نم ٌُتيأر ام ٌبجعأ اذهو

 ةقّدَحلا لفسأ اوُطَب ًاماوقأ تيأر : ينانويلا لاحكلا لاق نأ هتركذت يف روصنم ركذو

 ةيوطرلا نأل ©741)[الف] ظيلعلا يف امأف «فيطللا ءاملا يف نكمي امنإ اذهو ءءاملا اوجرخأو

 .ءاملا كلذ عم ليست ةّييضيبلا

 نيعلا يف ةثداحلا للعلا ٌعيمج نأ 7422نواط لقن نم ىلوألا يف 742)[سونيلاج لاقو

 ةهجاومو اههيف سمشلا لابقتسا نع َنيعلا ليمت نأ يغبتي«ديدحلاب جّلاعُت يتلا نفجبلا لخاد

 .124 ص نوثالثلاو عساتلا' بابلا (739)

 .(5) يف ةحضاو ربغ ةرابعلا (740)
 .ليلق لبق صنلا مدقت دقو ءلصألا نم تطقس (741)

 .ب نم طقس ام ةيابن (742)

 .س يف نوواريط (743)
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 ليلعلا امأف ءهِتّهجاوم نم ًالئاز .وأ ءوضلل ًاريدتسم ليلعلا نوكي نأب عطاّسلا ءوضلا

 ,ءوضلا اهبحاص لبقتسي نأ زوجيف (هوحنو نفَجلا ف ديدحلاب جلاعي يذلا

 ةليوط ةّينه ةحّدقملا تحت َءاملا كِيسْمُت نأ ُجانحي ٌحداقلا : نواط يضاق أضيأ لاقو

 .ًامكحم اقازتلا .عيطوملاب ماما قزتلي ىتح هيف رقتسي نأ ُديري يذلا عيضوملا يف

 نأو مجولا ليلق نوكي نأ هئكوجو حْدَقلا كالم نإ : ضارعألا للعلا يف لاقو

 .ًاريي عضوم لب «ٌسمشلا هيف لباقي ,عضوم يف نوكي ال

 ةلآلا كلتو ءرصبتف ٍةقيقد لاب اهثويع ٌحَدقُت ّرْعَملا نإ : هريغو : سناجاطاق يف لاق
 زغَملاو ناسنإلا يف ةيواسنم تسيل ةّكدَحلا نأ كلذو ءرّصِبَأ ال ناسنإلا ٌنيع اهب َحِدق ول

 سانلا نيعأ يف لزانلا ءاملل واسم زِعاملا نيعأ يف لزانلا املا الو ؛قيّضلاو ةعّسلا يف

 َقَدَأ زْغَملا ُنيع هب حدقُي يذلا حّدقملا سأر ٌراص هريغلو اذهلف «تاهجلا عيمج نم

 ملألا هلق حْدَقلا كالم نأ ٌتملع دقو «ناسنإلا ُنيع هب حدقُي يذلا تْهَملا سأر نم

 يذلا ًءاشغلا خسفي نأ ريغ نم ءاملا ىلع ٌبكري تْهَملا نأ هّتعانص نوكت ام دوجأو

 «لوخنم بارت نع تجرحدت ام ةطقنب ةقَدَحلا ِهْجَو يف فقاولا ءاملا لّثم دق هنأل هيلع

 دعب هنإف] ءاليلق اليلق 7459(بصني هنوك كلذ) ركتي الو ءفيفخ ٌءاشغ هنم ُتَسَملاف
 اذه سيلف ءهحّطس ىلإ ةعيبطلا هٌعفدت 7450ه يف ًاظيلغ) ناك امنإ نكمي هبابصنا
 نيعلا ضيمغت دنع ©4)هُئقيضو ءاملا عاسنا عستي ال هيقرلو ©7499 [قيقرلا ٌءاشغلا

 خيشلا نأ انلق ام ةحص ىلع ليلدلاو هيلع ماهبإلا كيرحت دنع هئطرفت وأ ةميلّسلا

 .هَحْذق ُشّوْسي امم عّبصألاب هكيرحتو ماهبإلاب ءاملا رابتعا ةرثك : لوقي

 .ةدمه : ةينه 744١(

 .(س) يف ةحضاو ريغ (745)

 .لصالا يف كلذك يهو ءةيرطضم نيفوقعملا نيب يتلا ةرايعلا (746)
 .بلح لهأ ةيماع نم «هتقيض» هلوقو هَقْيِضَت : ديري (747)
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 نسحأ اذهو «مّيَعلا تحت رمقلا ©49ةبوبيفك ةّييَنعلا ةّقّبطلا تحت ُتِيغِ و (048ِتْهَملا

 .حّدقلا ةَعانص يف هتيأر ام

 .«هريرقتو هلوزُت دعب ءاملا ىلع تْهَملا سأر َتْكُم ليطُت نأ يغبني هنأ ملعاو

 ٌعيمجو «كرصْنِخب ًاعوفرم هّبقعو نْيَعلا رعق يلي ام ىلإ ًارومغم َنوكي نأ 759طرتشيو

 .قفرلا ةياغب كلذ

كي دل نأ هرمأ فقوي وأ حذقلا عنمي اممو
 الو اجور الو أروجٌض حودقملا نو

 .همالك نم هرخآ ىلإ هيلع لمكيو «حدقلا يف يذلا وه ءاملا نإ : سودنيلاج لاق

 لّمَعلا ةروص نآلا ركذنلف «هجالع ىلع نوناقلاو ءاملا لئالد ىلع مالكلا مت دق ذإو

 .ركذن كلذ لبقو ديئلاب

 : 05!فّرجما] تَْملاب حدقلا ةيفيك
 ىلع فوجب ٍتْهَمِب هصاصتماب ٌقِرْشُي نأ وهو ءرحتأ وجوب ممل حّدقُي دق هنأ ملعا

 غارفتسالا نم ءلّوَألا .جالعلا يف هتلعف ام َعيمج لعفت كنإ : كلذ ةيفيكو «لاثملا اذه

 ىلع هتلابق سلجتو هّئملع دق ام ةفص ىلع ليلعلا َدِعَقُت مث «زارتحاو ريبدتلاو ةيقنتلاو

 مث «هتملع 6 ىرسيلا كدي نم ةيابسلاو ماهبإلاب هئيع كسمتو«هسأر كسمتو «يبس رك

 .يف تْهَملا ٌبقث نوكيو ءفؤجملا تْهَملا هيف َلِزْنتو «ةريعتشلا تاذب مِجقّللا سكنت

 ّبقث عضي ءاملا ىلإ ُتْهَملا لّصَو اذإف ©52)ةئَقْحِملا بقث عضو «ىلعأ لوطلاب هبنج

 نإف «رجراخ ىلإ «ءايشأ وُّسْحَي هنأك ّصَتْمي نأ َمالُعلا ٌرمأتو ءاوس ءاملا ىلع ِتْهَملا

 .«تهملا تحت بيغيو» ةدايز لصألا يف (748)
 .بايغك : ديري (749)

 .«طرشيو» لصألا يف (750)

 ظ .س نه تطقس (751)

 ةوطخ لوأ هذه تناك له ىرت «فّحجملا تهملا عم ةنقحما ةملك اهيف ركذت ةرم لوأ هذه (752)

 هدماءهانمم رضاحلا انتقو يف طفشلا ةيلمع وحن
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 ٌبّلنا ٍةوَقب هّصتما نإ هنأل ءَسْهَملا صاصتما يف ةعانصلا امنإو هيصاصتما عم جر ءاملا

 ٌلَقْلَقَت ىتمو املا 753ج رْخي مل ّغَرفو ةفخب هّصتما نإو ءةّيضيبلا ةبوطرلا ءاملا عم

 لادتعاب ّصَملا نوكي نأ يغبنيف ,كلذ دعب 275*)هحْدق َرسَع جري ملو هعيضوم يف ُهلملا
 ةعبس ©7561(مامت هتللعو) َتْمِلَع اك هَمْجّلاع هلتفب َتْهَملا تجرأ 753)نإف «قفرو
 .هئدوع ٌتْنمأ ءبجنأ اذإ هنأل ءضيرّملا ةكٌرخ نيكست ىلإ جالعلا اذه يف ُجاتحي الو «مايأ

 ,جاجز ٌبوبنأ حّدقملا ناكم يف اولخذأ ًاماوقأ تيأر : هتركذت يف روصنم لاقو

 .ةيضيبلا ةّبوطرلا ءاملا عم اوصمو

 هيف حِدق ام دوجأو «ةدوججلا نم انفصو ام ىلع ناك اذإ جّلاعُي ُماملا : نينح لاق

 زّدحاف هيف ٌتْهَملا تأمعاو مجتلملا ٌتبقث اذإو ءراهنلا ٍناصقنو ِرْمّشلا ٍناصقن يف عامل

 ىتح ءاملاب قفرأو ءاهقرخيف لخاد نم ةيبّتعلا داوس ىلإ لصيف ةّيمحب ٌكُحدقم يرجي نأ
 كيلع ٌرسعيف ءاملا ُدَدَبِتيف هءاعو ٌقشتف هيلع فنعت نأ رذحاو ءهعيضوم نع هحيرُت

 دعب هّتلَلع اذإف ءضيرّملا سأر سيكتب رماف ةّيبِدَعلا لمحت همر اذإف «275”هُعاجا

 لبنسلاك ةلّلحلا ةّراحلا ةّيودألاب كلذ دعب اهخطلاف ءًاداميض ضيبلاب ماّيأ ةعبس حْدَقلا

 ىتح اهريغ الو ةّداحلا لاحكألا نم ًائيش هُيئيع ليدُت الو ؛كلذ هبشأ امو نارفعزلاو
 َدَعَف ٌةفآ هّئيع ٌبيِصُي لو مايأ ةثالث زواج اذإ حودقملا نأ مّلعتو ءأموي نيعبرأ هل يضحي
 ,(735)بلقا

 .(غرفي ل١ س يف (753)

 داسلا طفش يف يحارجلا لمعلا تاوطخ مهأ نم ّنصملا ةوقو صملا تاوطخ نأ كشال (754)
 .ثققصأ 2101

 .«هناف» : لصألا يف (755)

 .لوصألا يف ةحضاو ريغ ةرابعلا (756)
 الا رضاحلا انتقو يف داسلا ةحارج تاطالتخا مهأ نم ًاطالتخا انه ركذي فلؤملاب ينأك (757)

 ةقبطلا ةصاخو «نيعلا يف داسلا تايوتحم رثعبتو 0هوواتلو انصاتنتع هةظفحملا قمت : وهو

 ,©هراعرب ةيرشعلا

 .لصألا يف اذك (758)
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 لحد اذإف ءًاّدج ءوضلا ٍديدش عضوم يف الو ةّرك ءاذح ٌحدقلا ٌرَدحِي:خيشلا لاق

 طحت لازتالو «هيلع هّبكر مث ءاليلق ءاملا 75*هب لغاف ٍدودحملا ّدحلا ىلإ ًاليلق تْهَملا

 َتْهَملا مل مث ءيتحت نم ًاعيمج يبّنعلاو ينرَقلا ملح ءاملا سبكتو ُنْيَعلا فص ىتح
 داع نإف «َداع له رظنتو تهّملا هنع ليشت مث ,ناكملا كلذ ءاملا مزليل ءانامز هّعضوم

 ةيحان ىلإ لب هتلامإو هّطح ةيحان ىلع ُبيِجُي ال ناك نإو «هيلع نمأت ىتح ٌريبدتلا ُديعت
 «كلذ يف ٌريبدتلا تدسحأو ءابيف هَتقّرفو اهيلإ ٌليمُي يتلا يحاونلا كلت ىلإ هتعفد ىرخأ
 ظ .ىلاعت هللا اش نإ ءٌبَجْني هنإف

 ءاملل هحّدق ّتقو نوكي نأ حٍداقلل يغبني : نادبألا ميوقت باتك يف:نالطب نبا لاق

 | ٌثعمسو يسرك ىلع ًاسلاج نوكي نأ نم نكمأ كلذف «حودفملا ةلابق هيتبكر ىلع ًامئاق

 يهو 62©2)ردقلا ةليلج 276!)ةأرمال حّدق انرصع يف (769ةّيسآلا نم عانصلا ّضعب نأ

 هُممسن ام رَكَُي العل 620(كلذ كل ُثتيكح) امنإو هحدق ٌَبَجْناو اهٍرّهظ ىلع ةمئان

 .باوصلاب ملعأ هللاو ؛عانصلا فالتخاب ؛لامعألا بيرغ نم

 .ديدحلاب لامعألا نم رضح ام مت

 .نيثالثلاو سماخلا لصفلا نم ءاذغلاو «لاكشألا ةَروُص عضنلف

 اهدعب تّبتف ؛لودجلا اذه ىضتقمب كلذ ٌريبادتو ءديدحلاب لامعألا ةيفيك َّمت دق ذإو

 نوكتل ءعاضوألا ةفلتخم يه ذإ ءاهلاكشأو لامعألا يف اهيلإ جاتحما تالآلا يماسأ

 همماو هلكش يف ينْهِملا نع ًابيرغ ناك ام ةصاخو ءاهنم ٍءيش ىلإ جاتحا اذإ ٍلاَحكلل

 َجاتحا اذإ كلذ ريغ وأ ْغْبِص نم وأ عمش نم هعضي يذلا لكشلا اذه لثم هل عضنف

 .هلمَع عناصلا ىلع ناهف ىفيلإ

 .147 ص نرناقلا نم هانححصف هنأ اوملعاف» لصألا يف (759)
 .«ةنسالا) س يف (760)

 .«رومأل» س يف (761)

 .س يف ةحضاو ريغ ةرابعلا (763)
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 ءرخآ تيب ين اهلكش ٌمضن مث ءريغص ٍهسْنَب يف اهّمسا ةلآ لك سأر ىلع بتكدلو

 سوملاك ٌروهشم ٌفورعم ءيش تالآلا يف ناك نإو ءابب لمعلا ةيفيك اهّمحت بتكنو

 عانصلا رثكأ نع بيرغ وه ام ركذ يتأي ثيحب ًاضيأ اهركذن اّنأ امإ ءامهريغو طارشملاو

 ةيفيك الو «ةانعمس ال ام ةّدعلا نم فلختو ءاهغيمج انّرضحأ ام ناك نإو «ماظن ىلع

 يف ةعارّبلا ًاعداب باتكلا ٌمضو سيل نأ لوقلا مدقت دق ْذِإ ءكلذ يف رذْعُدلف لمعلا

 لامعأ يف مهل نإف «ةّيسآلا نم هُسِمَئلاف اهنم َفّلخت دق ناك امف رذعلا مامتو ةعانصلا هذه
 .مهريغ نم ريثك نع يفخي ام تالآلابو اهب ةرّبخلاو ديلا

 لامعألا نم لمع يف ٌعناصلا رّمَتفا امبر هنأ كلذو : ايناث ىنعم اهعضو يف نإ مث
 «كلذ هّنقو ةرضاح ةلآلا كلت نكت مل نإو لَّمَعلا كلذب ةصوصخملا تالآلا ضعب ىلإ

 يف نحن نم ةبْحص ءارحصلاب انماقُم يف انلاحك اهلمعب هيعي ٌعناص اضيأ هرضحي ملو
 قأتي مل ماقمب نوكن تاقوألا ضعبف ءادييأتو ًارصن مهَكْلُم ىلاعت هللا داز ,مهيمدخ
 ّضعب ٌضّوعتب ةعانصلا هذه يف ٌرهاملا نذإف ءاهلهسأو رومألا لقأب ولو ٌُدارُملا هيف انل

 ِضْوَعُت ءيش يأبو «ضارمألا نم حّلصت امل ٍةلآ لك دنع بتكن انأل ءاهيضعب نع تالآلا
 ُميِقيو «ديدحلاب لّمعلا يف هتّراهم بسحب هل قأتي كلذ دعب ٌمئاصلاو ءريضخت مل اذإ

 .ضعب ماقم اهضعب

 .نيمآ نيطوتلا يفو ةّيرُعلا يف«نيعم ريخ وهو قفوملا وه «ىلاعت هللاو
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 ” نمنلخو اههيمحانزصحا اماكن ا ور اظهطع بانصلارثكازع بيرت
 رم ىف دقذا كل قر نئظ ملا ةينرثالو ءانعمتالام ة:لىعلا

 .ةع اسمصلا ءذص يو ةعارملا اعد اب باانقلا عن دى لل 1لوملا
 . لامة رهن اف ءنشالا رم مسقلات انبرهت لكي اك اَنز نعلا راتعو
 انصر ىف نا رغريه هيوم يظكرم مضتام تال لابو امن ءركلو ديلا
 سمى لا لاعلان زنق ع اصلارهقا امو دئا لل دو قاب عم
 مهََذ و ءريص اح هل الا لؤن. 0 ,ر لمل الل ذب مس صحا تآلالا
 ١ , ىملاب انح اقع انل اص انصيا « 0

 0 الي رت يكب سنا ها از مزن
 / روحالا لك اب ولو د١ را هفاتل قامبولم امم 4 تاعوالا
 تالالا وعتب ٌةعانصلا ءنّش ىف رشه املا ن دات (اهيساو
 ونس ىاب و ضصارمالا زم ءاذ ةلإلك دنع بكانالابصيبزع

 قمر انرع بسكن هل اس وذ دين عذ اصلا زصَخرلا ذا موشن
 قول اوما 0010000

 كهاكلم يما يف نرحب

 تشن هدم كلاما ا م

 .(ب) ةخسن نع اهنامعتسا ةقيرطو ءاهئام<أو ,ةيحارجلا تاودألا لودج نم ىلوألا ةحفصلا ةروص
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 ل ديو هوب دي يجب و جديماتحم:
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 يمس 95
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 ل سا
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1 

 م 8 1

 8 كرعد 0

 بم ا]رلا | ناسن او عيدا 0-1 1 :

 .(س) ةخسن نع ةيحارجللا تاودألا لودج نم ةيناثلا ةحفصلا
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 .(س) ةخسن نع اهامعتسا ةقيرطو ةيحارجلا تاودألا لودج نم ةثلاثلا ةحفصلا ةروص
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 يرض ردال بج
 ىسموز) ني ساس)

 ايتياييامي _ [ 11١0 تحمي تالا تأ
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 [سجلا نع ةيفخلا ضارمألا]

 ءىدتبنلف اهتاجالعو اهتامالعو اهبابسأو ّسحلل ةرهاظلا ضارمألا ٌركذ مت دق ذإو

 ىلإ عادصلا ماسقأ عم ٌمسقنت ءاضرم (©نورشعو ةعبرأ يهو «هنع ةيفخلا ضارمألاب

 اهحرش لع دوعبو ءاهيماسأو اهددع آل وأ ٌتبشنو ءاهليصفت ىلع فقثو ةعبرأو ةئام

 .ًالوأف ًالوأ

 لدتسُيو «حيحصلا نيمختلاو سْدَحلاب فّرعُي اهعيمج نأ هّملعت نأ بجي اممو

 اهلاح يف يناوخإ ٌصيصخ يندشان دقلو «هنع ةّيفَحلا ىلع ّسحلل ةرهاظلا ءايشألاب

 سيلا ةرهاظ تناك نإو : هُنْبَجَأَف ؛تالايخلا ةيؤرك سحلل ٌرهاظ وه ام اهنم نإ : لاقو

 تدعو ءسْدَحلا ٍةدوجو رظنلا ©)هُعنت دعب الإ بيبطلا نعو هنع يفحت اههببسف ضيرُملا

 لوادج] تبث دعب اهركدنسو «ماسقأ ةعَبرأ ىلإ مسقنت اهُبدجوف ءاهرمأ يف يركف ىلإ

 .ىلاعت هللا اش نإ ءاهيماسأو اهددع «4)[ىلع لمتشت

 .ماسقأ ةتس يهو (9تالايخلا ةيؤر : لوألا

 .انتادايز نم ناونعلا اذه 1(4)

 .«نيرشع) ب-يف (2)
 .«معنتا س يف (3)

 .س نم تطقس (4)
 .«تالاحلاو ب يف 5١(
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 اهماسقأو سحلا نع ةيفخلا ضارمألا ددع ىلع لمتشت لوادج هذه

 عادلا ماسقأ داوملا ردت ماسُقأ

 ةينامث وهو | يبهو نيعلا ىلإ
 .أامسف كورشعو .نامسل

 .ماسقأ ةعبس يهو «ةيضيبلا ٌضارمأ : يناثلا

 .ًاضرم رشع ةتس يهو ةيتوُبكنعلاو ةيديلجلا ةّبوطرلا ضارمأ : ثلاثلا

 .ًاضرم رشع دحأ يهو ةيجاجزلا ةبوطرلا ضارمأ : عبارلا

 .ناضرم يرونلا حورلا ماسقأ نم : سماخلا

 .بيرق نم ىري الو ٍديعب نم ىري نم : سداسلا

 .ديعب نم ىري الو بيرق نم ىري نم : عباسلا

 .روكبشلا ىمسيو ليل ىري الو ارابن ىري نم : نماثلا
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 .«رهجألا ىمسيو ءأران ىري الو اليل ىري نم : عساتلا

 .ةثالث يهو ةيكبشلا ةقبطلا ضارمأ : رشاعلا

 .ةعبس يهو ةبلصلاو ةيميشملا ةقبطلا ضارمأ : رشع يداحلا

 .ةثالث يهو يرونلا بصعلا ضارمأ : رشع يفاثلا

 .يرونلا بصعلا لاصتا قرفت : رشع ثلاثلا

 .رونل ١ ددبت وهو راشنالا : رشع عبارلا

 .بصعلا يف ثداحلا مرولاو طغضلاو ةدّسلا : رثع سماخلا

 .نيمسق يهو «ةثالثلا لّضَعلا ضارمأ : رشع سداسلا

 .ةثالث يهو نايبصلل ضراعلا لّوَحلا.: رشع عباسلا

 .نيمسق نيعلا ريدت يتلا ةتسلا لضعلا ضارمأ : رشع نماثلا

 .نيعلا ةلمج ءوتن : رشع عساتلا

 .نيعلا لازه : نورشعلا

 .رصابلا حورلا فعض : نورشعو يداخلا

 .نامسق وهو «نيعلا ىلإ داوملا رّدَحت ماسقأ : نورشعو يلاغلا

 .ًامسق ©ةرشع ةيناث وهو عادتصلا ُماسقأ : نورشعو ثلاثلا

 مدقت ام ىلع ةعبرألا اهماسقأ هذهو ءاهجالعو ةَقِيَقَشلا ىمسي : نورشعو عبارلا

 .هدضو ٍديعَب نم ىرُي نم نمض يف لخاد وه ذإ ؛اهنم ريصابلا حورلا ماسقأ الخام «لوقلا

 .بيبطلل رَّهظُي الو ضيرملل ٌرّهِظي ام وه : لوألا مسقلاف

 .ضيرملل ٌرَهْظَي الو بيبطلل رهظي ام : يناثلا مسقلا

 .«رهجلا» ب يف (6)

 .«نيرشعوا) ب يف (7)
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 ةعبس يهو هل. ضيرملا مالعإب الإ بيبطلل الو «ضيرملل رهظ ام : لوألا مسقلا

 لعب ام ىري نهأ بيرق نه ىري نم

 : ناضرم يهو ءاهب ضيرملا روعش لبق بيبطلل رهظي ام يهو : يناثلا مسقلاو

 هبتشا نكمت اذإف ءهب ضيرملا روعش لبق بيبطلل | نيعلا ظوحج ىلإ كلذ يدؤي يذلا يرونلا
 ركذنسو دوسالا ءاملا هناب نيلاحكلا يفعض ىلع نيح ىلإ اهب ضيرملا روعش لبق بيبطلل رهظيو

 .كلذ لك .هنكم

 . : ضارمأ ةينامث يهو «بيبطللو ضيرملل رهظت يتلا يهو : ثلاثلا مسقلاو

 : ضارمأ ةتس يهو «ضيرملاو بيبطلا نع ىفخت يتلا ضارمألا يهو : عبارلا مسقلاو

 ةبوطرلا ضارمأ | ةبوطرلا ضارمأ
 ةيجاجرزلا ةيديلجلا

 .ضيرملاو بيبطلل رهظي ام : ثلاغلا مسقلا

 ةفرعم (3براقي ةسّدَح ٍدوجب الإ بيبطلاو ضيرملا نع ىفخَي ام : عبارلا مسقلا

 اذه دعب هارت اك هتعبرألا اهّماسقأ ©[كنهذ ىلع لهسيل ًالودج اهل] عضنلو ؛كلذ

 .«قفاوي) س يف (8)
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 ًالومحم مسق نم ًاعرف ناك ام لعجاو ءاهلوصأ ىلإ 29اهقيرافت ْسِق تنأف ؛مالكلا
 .هماسقأ نع ًايفخ وأ ًارهاظ ناك هلصأ ىلع

 يهو هل ضيرملا مالعإب الإ 42بيبطلل الو ضيرملل رهظي ام (11)لوألا مسقلاف
 نم ىري نم «يشعلا «رصابلا حورلا فعض «ةيضيبلا ضارمأ «تالاينخلا ةيؤر : ةعبس

 .رهجلا ءبرق نم ىري الو دْعُب نم ىري نم ءديعب نم ىري الو بيرق

 ءاحخرتسا : ناضرم يهو «ضيرملا روعش لبق بيبطلل رّهظي ام وهو : يناثلا مسقلا

 رهظيو «ظوحجلا ىلإ كلذ يدؤي يذلا يرونلا بصغعلا مف ىلع يذلا ةثالثلا لضعلا

 .هنكمت ثيح ىلإ اهب ضيرملا 230(روعش لبق) بيبطلل

 ضيرملا روعش لبق بيبطلل رهظي ذإ ءحورلا ضعب دّدبت يهو «راشتنالا : يناثلا

 .كلذ ةلع ركذنسو ءٌدوسألا ُماملا هنأب نيلاحكلا ءافعض ىلع هبتشا نّكَمَت اذإف هب

 لوحلا : ضارمأ ةينام يهو «ضيرملاو بيبطلل رهظت نأ يهو ثلاغلا مسقلاو

 ردت 04)مّرَولاو طغّضلاو ةّدّسلا «نيعلل َكّرَحُملا لّضَعلا ٌضارمأ «نايبصلل ٌضراعلا

 .ةقيقشلا نْيَعلا ظوحج ,هماسقأو ٌعادصلا «نيعلا ُلاَرُهب تاوملا

 ةتس يهو «ضيرَملاو بيبطلا نع يفخت يتلا ضارمألا يهو : عبارلا مسقلا

 ضارمأ ةّيِكَبشلا ةقبطلا ضارمأ «ةّيجاجزلا ةبوطرلا ّضارمأ «ةيديلَجلا ةبوطرلا : ضارمأ

 .ةعبرألا اهماسقأ هذهف «يرونلا بّصَعلا ضارمأ ءيروثلا بّصعلا لاصتا قّرفت ةيميشملا

 .ىلاعت هللا اش نإ ءابنمض يف ٌةلخاد اهنإف اهعورف امأو

 بابذلا وأ راغصلا ّقبلاب ةهيبش ًءايشأ هّمامأ ٌضيرملا ىري نأ وهو 2250تالايخلا ةيؤر

 .(اهقيرافنت» س يف (10)

 .«راسي ةهج 44 ص لودجلا» ةدايز ب يف (11)

 .(بيبطللو» س يف (12)

 .ةحضاو ريغ س يف (13)
 .ةداوملا رّدحتل ماعلا جالعلا» ب يف (14)

 .ةلكمان لعد 70ص وأ اهو(عيو ريدامسلا وأ رئاطلا بابذلا ىمسي ام وهو (15)
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 .ثوغبملا رعشلاك وأ ْعَمَل اذإ قربلك وأ تّضقنا اذإ بكاوكلا .عاعشك وأ

 .ةّيطِيَبلا ظلغ نع : يئاغلا .ءاملا ءادتبا نم : لوألا : ماسقأ ةتس ىلإ مسقنيو

 مسقنتو ءاضعألا نم يقترن ةرخبأ نع : عبارلا .ةّدعَملا نم ىقترت ٍةرخبأ نع : ثلاثلا

 ءاكذ نع : سداسلا .2692سطينارقب فورعملا يضرملا نع : سماخلا .نيمسق ىلإ

 .سمحلا

 موءرّهشأ ةتس هيلع تربع نإ ٌميلس وهو ءركنملا ْنايَرََجلا : ىمسي تالايخلا ةيؤرو

 نميف لاحلا اذكهو «ةبْكرُملا ضارمألا نم ٌدَعُي وهو ءفيخُم ناك ّالإو لعَتل مِلظُي

 اشعلاو ءحورلا سبيل مزال ضرع وه ذإ «ةطيسبلا نم ُدَعُي اليل ىري الو ارا ىري

 هذه لثم يف تيأر اذإف ءرصاَبلا حولا ِظّلِهل ضَرَع وه ذإ ةّبكرملا ضارمألا نم ُّذدعُي

 .ىنعملا اذه ىلع هلمحاف :بكرم وأ طيسب لوق ضارمألا

 نس يفو ءاعيبرو ٌءاتش هرثكأو ءةنسلا لوصف عبرأ يف دجوي ٌضرم ٌتالايخلاو

 .لوهكلا

 لوبق عم ةّيلَعلا طالخألا دحأ نع ةدعملا يف ىقئرت ٍةرخبأ طارفإ : لوألا ببسلا

 فورعملا ٍضَرملا نع هيوسام نبا مالك يف ركذتس (.....) : يناثلا .اه غامدلا

 هيف يذلا ُنسبايلا سوميكلا قرخيف سأرلا مّدقم يف ُثدحي راح ٌمَرَو وهو «سطينارقب

 «قورعلا يف نّْيَعلا ىلإ ذفنيو ءَفَرَيحا اذإ ِتْيَّرلا ٍراَعَِب هيبش ٌراَعَك هنع ُدلوتيف ىمُحلاب

 .رصابلا حورلا طلاخيو

 : ةثالث غامدلا يف راخُبلا بابسأ (لامكلاب» فورعملا هباتك يف هيوسام نب انحوي لاق

 رحو ٍرانلا .جهو دنع ةّلِعلا ناجّيَم : هتمالعو ءهدحو سأرلا يف دلوت امّير لوألا

 اهتلباقملا سأرلا مَّدقم يف ملألا ٌدوجو : هتمالعو «ةّدِعَملا يف نوكي يناثلاو .سمشلا

 ثلافلاو .بارشلاو ماعطلا ٍةرثكب رثكيو ءقاصُْبلاو ع ٌوَهَللا ةّلعلا عم جيو ؛عيضوملل

 دشرملا ينو ,283 ص نيلاحكلا ةركذتو 434 ص نونفلا مماجو نويعلا رون يف اذكو (16)

 .«سطيبارفا) 408 ص طوطخم - يقفاغلل
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 ٌقارَملاو نيذِجَفلاو نيقاسلاو نيمدقلاك ِنَدَبلا لفاسأ نم ٍراخُب .عافترا نع نوكي

 ءنيئَحلا بيبذلاك عضاوملا هذه نم سأرلا ىلإ ٌدعاصتي ًائيش دجي نأ هتمالعو «نيتيلكلاو

 عضاوملا هذه نم سأرلا ىلإ ٌدعاصتي ًائيش 247)كجي نأ هتمالعو «نيتيلكلا نع يذلاو

 نم قري ام ةمالعو] هرخؤم نمو نَدَبلا مَّدقم نم كلذ يمج يقتري لْمَّثلا بيبدك
 رئاوتو نينذألا فلخ نيذلا نيِقْرِعلا ٌرورذف (180[هرخؤم نم ناك امو .هتملع دق همدقم

 .كلذ ملعاف ءاهبتعرسو اهتكرح

 ءاوس اعيمج نينيعلا يف ناك نإ : لوألا ءءايشأ ةسمخب اهماسقأ نيب قّرفي : ةمالعلا

 اتناك نإ نيتقَدَحلا ةّبسانم : يلاغلا .ءامف الإو ناخب وهف رادقملاو ٍنامّزلاو نؤّللا يف

 : ثلاثلا .ءام كلذف ردكأ اههدحأ ناك نإو ٌراخب كلذف ءرككلاو افّصعلا يف ءاوس

 الو ييبتعلا ُبقث رّدكتي لو رهشأ ةتس لايخلل ىضم دق ناك نإ نامزلا نع (!9)لسف

 حرابألا ٍدحأ بيقع تالايخلا تف نإ : عبارلا .ءامف الإو ءراخب كلذف رظّنلا فعض

 سحب ناك نإ : سماخلا .ءامف الإو «راخبف مَكَشلا دنع تدازو ««20ءارمتسالا نسحو

 ,غامدلا ملأ نع يذلا امأو ءامف الإو ءراخبف ةدعملا يف (2:اًاعذل لايخلا دوجو دنع

 .جالعلا رخا ركذُي سداسلاو .ةضرَم َبيقَع الإ نوكي الف

 ءاملاو نيبجنلجلا ذحخأو ارقُيف .جرايأب اهتيقنتب يدعملا راخبلا نع ثداحلا : جالعلا

 هففخو ذغلا حلصأو ءسفرك رزبو «نوسينأو ,22زوحاَمْرَملا هيف يلغأ دق يذلا

 .هيف ررض ال يزيزع لايمأ نيعلا يف َتْيَْطَح نإو ًاعيرس هيف ءارمتسالا نّسحيل

 هتمالع ُثركذ دقو ءاهْعَّذلَي ةّدِعَملا ىلإ ٌبّصني رارم نع ًاضيأ لايخلا نوكي دقو

 .(ثدحنا ب يف (17)

 .س نم طقس (18)

 .«ليسف» س يف (19)

 .283 ص نيلاحكلا ةركذت نم هانححصف ؛رارمتسالا» ب يف (20)
 .«عذلا لصألا يف (21)

 .دمتعملا نم هانححصف ةروجاحرم» لصألا يف (22)
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 ايوقُي امب َنيعلا لحكاو ءركسلاو جليلهإلاب ةعيبطلا نييلتب عونلا اذه يف (23ينتعاف
 .يدامرلاو يؤولّوللا ربغألاك

 دّمضتو درو ءاملاو «لدّصلا مشو .ريعشلا ًءام ذخأيف غامّدلا لأ نع ٌثداحلاو

 غامدلا .جازم حالصإب ينعا لب ءئيش نيعلا يف طحت الو ءضبقيو دربيل ٌادصألا

 .رييدعلا فّصلو

 .ءاملا لاوحأ دنع هّبالع ٌتملع دقف«ءاملا ءادتبا نع ناك امو

 هتوقو ٌةيفاص هنّيع ةّيوطر نمل نوكيو ءرخا مون تالايخلا نم ثّدحي دق أ ملعاو

 .اهّمسح ءاكذل نذألا نينط ضرعي ام لثم ٌسحلا ةديدش ةرصابلا

 يتلا رومألا نم يِفَحلا فيعضلا كردأ ًايوق ناك اذإ ٌرَصَبلا : سيئرلا خيشلا لاق

 اهبرقلو هل حولي اهريغو وَجلا اهنم ولخي ال يتلا تاءابهلا نم رصبلا ٌبرق ءاوهلا يف ريطت
 ولخي ال يتلا ٍةليلقلا ةرخبألا راثآ نم نطابلا يف ناك اذإ كلذكو ءاهققحي ال اهئوض وأ

 ةياغ يف تسيل يتلا راصبألا نع نايفخي 24ناذه امنإو «هتبلا ًالصأ ٌعبطو جازم اهنع
 .ةرضم ىلإ بسني ال ام اذهو ءادج رّصتلا ةّدح ٌديدش وه نمل نالّيخَتُي اهنإو ىاكتلا

 .رظنلا شوش ىتح ةطرفأ نإ ةليلقلا تارّدخْملب هجالعو

 مزال نوكي ءىاضعألا ِةلِمُج نع ةرخبألا ءاقترا نع نوكي مسق تالايخلا نمو

 .ةدحاو ةلاح

 .©ة)ًاميلس ءاضعألا عم نوكي ٌرظنلا نأ : ءاملا نع ثداحلا نيبو هنيب قّرَفُيو

 بابصنال «ءاذغلا نم ةدعملا وُلَُم طارفإ دنع نوكي هنأ : يدعَملا نيبو هنيب قرفيو

 .ابيلإ طالخألا

 .ةماتلا ةيقنتلاو ءاذغلا حالصإب هجالعو

 .(ينعاف» لصألا يف (23)

 .«نيذه» لصألا يف (24)
 .(ملسا لصألا يف (25)



 لوصح نيبو ءاملا ءادتبا نيب قرفلا .©©ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ةَدِعَملا مف يف ةظيلعلا لوضفلا َعاتجا نإف : سأرلا ىلإ اهريخبتو ةدعملا يف لوضفلا

 هنيع مادق ليلعلل ليختيف ٌةظيلغ يتاراخب سأرلاو نيعلا ىلإ رَّخَب امّير ةدعملا مّلُأ وأ
 قدي رونلا ٌجورخ نأل «ءاملا ءادتبا ةلع نوكي اذه لثمو «رعّشلاو بابذلاو ٌقَبلاك ءايشأ

 ماّدق ىريف «ةبقثلا كلت نم رونلا ذفنيف 270(ةفيفخ ةبقث) تيقب ابرو «بلقنيو جوعنيو
 ًائيدَر ناك نإءءاملا رهوج بسح ىلع هتقدو رونلا ©2(كلذ رادقم ىلع) ًائيش هنيع

 ىضتتمب هنأ ملعتلو .ًايفاص هاري ام ناك ©29ًايفاص ناك نإو ءدوسأ ًائيدر هارّي ام نوكيف

 : كلذ لائثم «هب سحب م ف ءاملا ءادتبا نع ةقّدحلا مادق ىري ام نوكي ,يربطلا لوق

 ءام ةرْمُح ىلإو ةرفصلا ىلإ ًالئام امبنع ثداحلا لايخلا نوكي يبهذلاو رفصألا ءاملا نأ

 يف جردتلاو رانلا جومتك امهثودح لبق نيعلا مادق ىرُي هنإف يّصجلاو يقبئزلا امأو

 .هسانجأ يقاب سقو «كلذ ىلع ءاوهلا
 ءاملا نع ثداحلا نأ : تاراخبلا نع يذلاو ءاملا ءادتبا نم نوكي ام نيب قرفلاو

 لمكتسي نأ ىلإ هثودح دعب لوزي الو « موي لك يف ٌديزي وأ ٍةدحاو ةلاح ىلع نوكي

 اذإ لاز امبرو ءرخآ يتقو يف ٌُديزيو ءهتقو يف صقني هنإف«ةدعملا نم ناك امو ممل
 ءاملا نأ رخآ قرفو .طيلختلا عم ُمجري مث طق نكي مل هنأك ءتّلحو ةدعملا تّيِق

 لمكتسيف ةعبس وأ رهشأ ةتس تضم اذإف ؛لمكتسيو يبتني نأ ىلإ هب ءادتبا تقو نم

 ُءادتبا وه سيلوءقدعملا نم هنأ نقيتي نأ ٌبجيف 2©©ناتنس وأ ةنس تضم نإف لما

 :ءاملا ٠

 لوصألا ءام دعب ايداغوللاب عا رفتسالاف ءضارعألا نم ةدعملا نم ناك ام جالعو

 .(132 ص) تنوثالثلاو عساتلا بابلا (26)

 تاجلاعملا نع امهانححصو ب يف ةدوجوم ريغو (س) يف نيتحضاو ريغ ناترابعلا (28)و (27)

 .136 ص ةيطارقبلا

 .«ايفاصو ةملك دعب «نإف» ةدايز لصألا يف (29)
 ْ .(نيتنس) لصألا يف (30)

2358 



 ةدعملا ديمضتو «ةيذغألا حالصإو «ىكطصملاو نيتنسنفالاو ربصلاب غارفتسالاو ةيمجلاو

 ديمضتلا ىلإ 617»تيرطضا نإو «يمطخلاو ريعشلا قيقدو يكطصملاو لبئسلاو ربصلاب

 ؛كلذ هابشأو مرصجلا ةراصُعو لفوفلاو ةحئئارل بْيَطلا لَجرمسلا ةدارجو عقلا ٍةدارجب

 لوزي ةيقتّتلاو ريبدعلا اذبب نإف «هجازم بسح ىلع ُدوهعَملا : هب ُكَّلَسُي يذلا ُكّلسَملاَو

 .كشش ريغ نم كلذ

 ةبوطرلا ةّرَضَمو ةدعّملا تاراخب وكشي نمل ًاصوصخ بجي : سيئرلا خيشلا لاق
 ٌمطقيو ُنّيلُي ام لكو لّصْنْعلا ليبجتكسو نيتنسفالا َحيِبط ماعطلا لبق لمعتسي نأ
 .ةَّدِعَملا يف يتلا لوضفلا

 .نيثالثلاو عباسلا لصفلا نم ءاذغلاو

 .بلح لهأ ةيماع نم هدروأ امو «تررطضا» ديري (31)
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 مق

 ىلع ١ يجد نع
 ىصسموزب) ن١ سيكس
 اياب راي اخي ماك ص كح تا كا مص

 ةيفخلا ضارمألا ركذ

 : ةيضيبلا ةبوطرلا ضارمأ

 : ةعبس ىهو

 .اهنول ريغت : 2©2[لوألا]

 نولب ءايشألا ىري ةمالعلا اهيلإ (32)ةغباصلا طالخألا ٍدَحَأ بابصنا : ببسلا

 .بلاغلا طّلخلا

 عنم ًاريثك ناك نإ : ةمالعلا ءاهجازم ىلع طرفي نسبي ببسلا ,اهفوفج : يناثلا

 .ءاصقتسا ريغب .ٌبيرقلا ٌرصييو ءَديِعَبلا ىري نأ

 : ةمالعلا .لقأ اهيضعب ىلع ٌبلغي سيلا نوكي ببسلا .اهنم ءزج فوفج : ثلاغلا
 .دوسأ ىون اهيف ْنأك ءاهَّلك َءايشألا ىري

 .ةقّدحلا وهو «يبتعلا بقث قيض ةمالعلا .ةقلخ : ببسلا .اهرعص : عبارلا

 .رظتلا نالطب : .ةمالعلا .ةقلخ : ببسلا .اهربك : سماخلا

 : ةمالعلا .نيعلاو غامدلا جازم ةبوطر طرف : ببسلا .اهُتبوطر : سداسلا

 نإو ءرصبلا ةريوتص فعضل رصبلا ٌفَعْضَأ ًاليلق ناك نإو ملا هنع ثدح ًاريثك ناك

 .ةلُمُج رظنلا ٌعَنم اطسو ناك

 . .انتادايز نم (32)

 .(ةعناصلاو سس ف (33)
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 وسيف دحاو عضوم فج نإ همامأ هّدُشِيف : :

 رولا يف درو (م«ةيضيبلا ةبوطرلا ضارمأ يقاب لودج (ب) ةخسن نم 46 ةقرولا يف َ
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 لوح ناك نإ : ةمالعلا .هجازم ىلع ٌبلغت ةظيلغ ٌداوم : ببسلا .اهظلَغ : عباسلا
 ضارمألا سنج نم ضارمألا هذهو ,©5ّمْقَد ةريثك ًاماسجأ ىري نأ عنم طّسّولا

 ناك ,بابسألا تتكمت نإو ءعيبرو ٌءاتش هرثكأو «ةنسلا لوصف يف دجوت «ةطيسبلا

 .رطنلا ىلع 225:(أفيخم)

 - ىرق وذ ىرُي ام لكف : ”ةاقرفتم 099(تّفج) نإ ةيضيبلا ةبوطرْلا لاوحأ يقاب
 نإو ءرظنلا عمي م اهعبط دّسف نإو ءرَّصَبلا لطبو ُنْيَعلا ترص اهتلمج تفج نإ

 تسي نإف ءئيش رصْنُي ل ْتفَّسْحناو ترّعص نإو «هّمامأ هّوشيف دحاو ٌعضوم فج

 ٌقوف تَبِطَر نإو ءرّصْبلا فلتخا تّمظعو ترك نإو «ُنيعلا ترُّعص تَفِشَن وأ أريسُي

 .نْيعلا تبِطَر رادقملا

 ,جازم .حالصإو «بلاغلا ِطْلَخلا ةيقنت يف ٌدهتجاو «بابسألا يسحب : جالعلا
 اهتيوطر يف لاحتكإلا ىلع مدقأ كلذ دعبو «تاراخبلا عنمو «لفيرطإلا ٍذخأو «غامدلا
 يفو .نيذابارقألا يف ضارمألا هذه مساب ًاتوبثم هارت امبو «ءاملا ةيودأب اهربكو اهظّلغو

 ةتوبثم ةيودأ كلذل ىرتو نّْيَعلا ٍلاَرُه يف هتفرع دق ام ٌعيمجلا بذي اهب اهرّعصو اهسبي
 .ةّمل اناك اذإ اهركيصو اهرّبك ءرب يف كّمعط لقّيو ءاضيأ

 ٌةراصع ؛لسعلا عم ضيبألا لصبلا مام «جنيبكسلا «تيتلحلا : هل ةعفانلا تادرفملا

 ؛لجرفسلا ٌبحو ءانوطقرزبلا ٌباعل .الحك لوألا مسقلا يف عفن رضح اهيأ ميْرَم روخب
 يف كلذ ىلع ْنمِقو «يناثلا مسقلا يف الحك عفن رضح اهيأ ٍروفاك ٍريسي عم زيشابطلا
 .سايقلا اذه ىلع تادرفملا نم هيلإ ٌجاتسُي ام اهماسقأ يقاب

 اذإو9) نينح لاق ثيح 123 ص نيعلا يف تالاقم رشعلا نم هانححصف (هعفداوو لصألا يف 34١(

 دحاو لك ىرت نأ جاتحت ىتح ةعفد ةريثك اماسجأ ىرت نأ نيعلا عنم طسولا لوح ناك
 .رصبلا ةبوبنأ رغصل هتدح ىلع ماسجألا نم

 .لصألا يف ةحضاو ريغ (35)
 .لصألا يف ةحضاو ريغ (36)
 .اهنم ةقرفتم ءازجأ تفج : يأ (37)
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 وأ ءاهرادقم يف (280ةدايز امإ ال ضرعي دق : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 .69(طلغ) وأ ةقر لضف وأ «ناولألا دحأ ىلإ ٌرّيخت وأ ٌناصقن

 ةيوطرلا نأ كلذو «ٌدكار ٌءام هماّدق نأك قرطأ اذإ ناسنإلا ىرُي نأ ٍةَدايّزلا ةمالعو

 ٌراصو «ةيبنعلا ةقبطلا ىلع ٌبكتاف ءاملا اذه لاس ضرألا ىلإ قرطأ اذإف «ةجرجرتم ةلاّيَس

 ءءاضفلا اذه ىقلتف ةّيديلَجلا نم رونلا جرخ اذإف ءام ًءاضف ةيتوبكنعلا ةقبطلا نيبو هنيب

 ] .ضزرألا ىلع فقاو ءام هنأك

 ءجذاس خوبطمب غارفتسالا : ٍدمَر نم نيعلاو .جازملا ةّمالس عم كلذ ُجالعو

 .كوكحملا جليلهإلا لحك لمعتسا مث قلخلا ٌبرلاو «ءىّرُملاو ءتاجرايألاب ةرغرغلاو

 .عنام كلذ نم عنمي مل اذإ ءايالقلاو جيهايطلاو ٌجيرارفلا ءاذغلاو

 هذه نأل كلذو ,40ةدْهَو وأ ارقي همادق ناك قرطأ اذإ ىري نأ اهناصقن ةمالعو

 أركب رظنف ءءاضفلا كلذ ىأر ءٌءاضف ةيتوبكنعلا نيبو اهنيب راصو تلق اذإ «ةبوطرلا

 .ةيبّتعلا نيبو ةيتوبكنعلا َنيب يذلا عيضوملا المت نأ ةيضيبلا عفانم ةلمجج نم ذإ َهَدْهَوَو

 ناهْذدألاو تاطوعسلا نم َتملع دق امب هّبيطرتو ندبلا ٌباصخإ كلذ جالعو

 .ةيرط يْذَج ةحفنأب سأرلا دّمضتو ََبطَرلا جييارألا مشو كلذ ريغو تادامّضلاو

 ترّيغت يذلا ٍنوللا يسن نم ًاحابشأ نّْيَعلا ماتق ىري نأ اهظلغو اهترودك ةمالعو
 ٌدِهاحي ٌرونلا نأ وهو ءنْيَعلا كيرحت عم جرجرتيو ُكرحني ةعفدف داوّسلا ىلإ ليمتو «هيلإ

 ٍريغ طخ ىلع هُجورخو «ةرم هيف ٌذفنيو ًةرم هُعْفادت ٌةظيلغلا ٌةبوطرلا كلتو ءذوفنلا يف
 ةبوطرلا لكش ىلع نوكي كلذ نإ : ليق دقو «ةيِذاكلا تالّيكتلا هذه ثدحتف «ميقتسم

 .ةفلتخم لاكشأ ىلع ًاجرمتو ًاضرعو ًالوط ةّضرّيعملا

 تارّدبمل ا عنماو «ةغيبطلا لاح يف فنُع الو فارسإ ريغ نم ةيقنتلا : كلذ جالعو

 .4«ةداب ةرامأو لصألا يف ١)38(

 .انقيقحتب 441 ص نويعلا رونب ًاداشرتسا انعبثأ م اهنظنو لصألا يف ةحضاو ريغ (39)

 .ضرألا نم ضفخنلا : ةدهولاو «ةدوه» ب يف (40)
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 .دَّسْبلا لحكي هلحكاو «رانلا نم ٌبرقلاو هسأر ىلع لقّتلا لمحو عامجلاو ةّضايرلاو
 .اهِرَمْوُج ,سنج نم اهتيمك يف ةبوطرلا هذه رادقم دازي دقو

 هاري امم رثكأ ٍديعب نم ءيشلا ىريف ؛ًاظيلغ ًابراقتم اهيف ٌذفني رّصْبلا نأ : هتمالعو
 .بيرق نم

 .ءاملا جالع «*1!)صقبو ,تالّلحْملاو ةيقنتلا : هجالعو

 نم سبي نع ناك امو «نيثالثلاو عباسلا بابلا نم ةبوطر نع ناك نمل ءاذِغلا]42)
 .نيثالثلاو نماثلا

 : ةيديلجلا ةبوطرلا ضارمأ

 .رشع ةتس يهو

 روح اهيف ثدحي : ةمالعلا ةطقس نع وأ ةقلخ نوكي دق : ببسلا (4ةاهَنْمَي اهاوز

 .انيب اررض رصبلاب ٌرْضَي ال

 دوج اهيف ثدحي : ةمالعلا .ةطقَّس نع وأ ةقلخ نوكي دق : ببسلا : ةرسي اهاوز

 نإ : ةمالعلا .ةطقس نع وأ ةفلخ نع نوكي دق : ببسلا : قوف ىلإ اهدادتما

 ناك نإو «رونلا «40يناسل جورخ فالتخال نيئيش ءيشلا رّصِبَأ ةدحاولا نيعلا يف ناك

 .لفسأ ىلإ ترصبأ نيئيعلا يف

 .(«(ضقن» س يف (41)

 .ب نم طقاسلا ءدب (42)

 .لصألا يف ةءورقم ريغ (43)
 450 ص نويعلا رونو طوطخم 412 ص يقفاغلل دشرملا نم هانححصف (يتباسب» لصألا يف (44)

 ماهس يأ «باشن» هلعلو : شمالا يف هققحم لاقو ةرونلا يباشن» نيلاحكلا ةركذت يف يهو
  ملعأ هللاو  ًاطخأ امهالكو ءهتعشأو رونلا
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 لثم : ةمالعلا ةّطقس نع وأ («ةَقلخ نوكي دق : ببسلا : لفسأ ىلإ اهدادتما

 ظ ١ .متالعلا يف ثلاغلا

 ًءايشألا صبت : ةمالعلا .ابيلإ ءادٌوسلا ةرملا ٌبابصنا : ببسلا : داوسلا ىلإ اهرّيغت

 .(46)ادوس اهلك

 َرِصْبُي نأ ةمالعلا .اهيلإ (4ةةٌراحلا معلبلا ٌبابصنا : ببسلا (47ضايبلا ىلإ اهريغت
 .هنولب اهلك َءايشألا

 َرِصْي نأ : ةمالعلا .هلاح ىلع ابيلإ مّدلا 49لوصو : ببسلا : ةرْمحلا ىلإ اهريغت

 .اهيلإ ءارفّصلا ٍةَّرُملا ٌبابصنا : ُببسلا .ةرفّسصلا ىلإ اهرّيغت "اريح اهلك ءايشألا

 .(؟1)رفص اهلك ءايشألا رصبي نأ : ةمالعلا

 رظنلاب كلذ رضي ملو ءاقْرَر َنيعلا لعجب نأ ةمالعلا .ةفلحخ نع ٌببسلا : اهضافخنا
 2 يع /ُ

 .أئيب اررض

 نيعلا لوصح : ةمالعلا .ةَطَقَس نع نوكيو ةّقلخ نوكي دق : ببسلا : اهظوحج

 .انيب ارض رظنلاب كلذ رضي ملو ءالُحك

 راشتنال ءوه امث رْكصأ ءيشلا َرِصْبُي نأ : ةمالعلا .هِبّبَس ةقلخ ُببسلا : اهربك

 .2تارّصْبملا ىلإ هلوصو نع ٌقيضيف ءابملإ يراججلا حورلا

 . يعيبطلا ىرمغلا ريغ

 .اط ىنعم الو «ببسو ةملك «ةقلخو ةملك دعب لصألا يف (45)

 ظ .هدوس» لصألا يف (46)
 .«ضاصضيبلا ىلإ اهرييغت» س يف (47)

 .(عاخلاو ب يف (48)

 .«لوصولا» ب يف (49)
 .( رمح » لصألا يف (50)

 .(رفص) لصألا يف (51)

 .ب نم طقسلا ةيابن (52)
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 ةقرزلا تضرع : ةمالعلا اهيلإ ءاذغلا لوصو ةلقو غامُدلا سُْي نع ببسلا : اهُسْيي

 .رصْبلا اهنع لطبو

 تّبَطر رادقملا ٌقوف ناك نإ : ةمالعلا .غامّدلا ةيوطر طرف ُبّبسلا : اهتبوطر

 ١ ظ .نيعلا كلذل

 كلذل لطبي : ةمالعلا .اهجارخ ىلع ةرارحلا ةبلغل : ببسلا : اهُدوَمجو اهُداقعنا

 .رصبلا

 ظيلغ وأ ةّيمكلا ليلق «ةيفيكلا ٌداح طلخ بابصنال امإ ٌببسلا : اهلاصتا قّرفت

 .رصبلا نالطب ةمالعلا .ةيمكلا ريثك ةيفيكلا

 .ًادج ريسع جالعلا

 .ركذُيسو «لوَحلا .جالعب تاهجللا دحأ ىلإ اهاوز امأ

 .6ةاءدب جالع يقابو بلاغلا طلخلا ٌغارفتساف : اهرّبكو اهتيوطرو اهنول ٌريغت امأو

 .بذععلا ءاملاب اهوطُنو ءنّْيَعلاو هّجولا كلذبف : اهّرْغِص اماو

 الف ىهتنا ىتمو ِنْيَعلا لازه يف هتملع امبو «تابّطرملاب هئادتبا يفف : اهّسْيي امأو

 .هلوزي

 نإ لب «هئرب يف عمطت الف : اهلاصتا قّرفتو اهداقعناو اهُّظوُحجو : اهضافخنا امأو
 .هنيكست يف ٌدهتجاف «لاصتالا قرفت ببسب ل مث ناك

 ُداَح طلخ ٌٍبصنا ىتمو «ةيتوبكدعلا ةقبطلا ٌعتو ءاهّمعت ةّيديلجلا ضارمأ نأ ملعاو

 ,ةّيديلجتلا ةبوطرلا درف لحت نأ ريغ نم اهلاصتا قّرفت ةّيئوبكنعلا ىلإ ةّيمكلا ليلق ةّيفيكلا
 .ةّيضيبلا ةبوطرلاب اهطالتخا كلذل بجوي لب

 .(ب) يف ةدئاز ءدب (53)
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 «لخاد نم نّيَعلا طْسو يف سخني علو ملأ ٌدوجو ةّيتوبكنعلا لاصتا ٍقٌرفت ةمالعو

 «تارصبملا حبس عيطني اهيف نأل ,هنيع يف كئّروص عبطت مل«ضيرملا ىلإ ٌتقّدح اذإو
 دهتجاءٌديدش أ مك ناك نإ لب «هيف عمطت ال ٌريِسَع هجالعو .عرشتلا دنع هتملع دق اك

 .داوملا لالحنال افيصو ًاعيبر كلذ ٌرثكأو «لوصف عبرألا يف دجويو «هنيكست يف

 الحك اهاوز عفن رضح اهأ «نوتيزلا قرو ةراصع .ءام : كلذل تادرفملا

 .4[اطوعسو

 «ةكراشملاب ٌيضارمأ ةبوطرلا هذه ضّرعي («50ةيطارقبلا تاجلاعملا ف يربطلا لاق

 اهقلخ امم ثّدحي ضرم للك قاوادم يف ركذي ةكراشُملاب يذلاو «ٌدحاو ٌضرم اهّتضخيو

 فرعُت يتلا ًةلعلا يهو ءاهجضو نع اهلاوز ًاضيأ ةكراشُملاب اه ثدحي دقو ءاهَماَدَك اممو

 نم ثّدحت ةلع هذهو ءَنُيئيش َءيشلا هعم ©6رصييو َدَتْعَب ثدحي يذلا لَمَقلاو لولا

 (؟7)اهليزتو ةيديلجلا محرتف ةّيكبشلا ةقّبطلا يذؤت ةظيلغ تاراخُب وأ ةظياغ تاحايِر
 .اهعيطوم نع

 ىلع (88)ةجن رثما لمع مث «رييدعلا فيطلتو ةمحازملاة داملا ٌغارفتسا : هجالعو

 اك اهمّوقي ام ايف رّطقت نأ دعب نوعلا ىلع ٌعضوتو ,*طّسولا ةبوقثم نيعلا لكش
 ىلع «6؛ةةجنرسلا ّتعضو اذإو ءجداس ضييبأو «رابأ فايشُأب ًافاذم نوتيزلا (60[قرو]
 ءاهيلعو اهلوح ًاراغص دئافَر ْمَضَو ءاهيسفن ةَقدَحلا ىلع اهسفن هبا لعجاف نيعلا

 .س نم طقس (54)

 .(21 ص) سداسلا بابلا (55)
 .ةرظني) س يف (56)

 .«اهحيزترو» س يف (57)

 .ةحيرشلا يه ةجئرسالاو «ةحيرش» س يف (58)
 لاصفنا جالعل تاينيسمخلا يف مدختسي ناك يذلاو 566مدواع ل فصو لوأ وه اذه له (59)

 ْ .ةيؤرلا تيبثتو ةيكبشلا

 .س نم تطقس (60)

 .(ةحيرشلا» س يف (61)
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 ٌرسعت نإف ءافيفخ أّدش ٌدَشُتو ءاههيضوم ىلإ هيلإ (2تلام ثيح نم ةيديلجلا عجرُتو

 جسفنتبلا نهدب هطعساف غامدلاو نيعلا (63)سْيِي ناكو ببسلا عطقو اذه عم اهعوجر
 2 ن ل ع 85

 دوعت اهنإف «.ةجئرسلاب دشلاو ءاهيف ٍنبللا بلح عم بطرم نهد لكو «عرقلا نهدو
 .ىلاعت هللا اش نإ

 هب ٌخبطي «يعارلا اصع ءام ذخؤي «ةيديلجلا «©©[سبي] نييلتب صتخي روطق ةفص
 نم ٌريسي هيلع رطقُي «ءاملا كلذ نم ذخؤيو «ريعّشلا جنني نأ ىلإ ٍرَشقم ريعش ريسي

 .ًايشعو ةركب نيعلا يف هنم رطقيو «ةروراق يف يف ٌضخيو (جسفنبلا نهد

 ةقبطلا هذه ضّرعي دقو : ةيتوبكنعلا ةقبطلا ضارمأ يف ًاضيأ (5)يربطلا] لاقو

 ةلعلاو «كلذ هابشأو اهجازم ريغتو ءاهيف لوضفلا لوصحو مّرَولا نم اهريغل ضرعي ام
 0 كل 1 الا ل

 .جنشتلاو صلقتلا ةلع (9[يهف] اهسفن يف اهصخت يتلا

 لوصخح ناك نإو ءادج ٌرصبلا ّقدت نأ وه : ابنم (67[مرولا] لوصح ةمالعو

 رصنُي امم رثكأ ةرسي وأ ةئنمُي رصبي ليلعلا نإف ءطغض «#6رّصبلا نإف اهيف لضفلا

 .لفسأ ىلإ بِذَجنت انأك هنيع 9 قيلامح نوكتو ءهّمامأ
 2 3 ع 8 -

 .اهدمي ايش وأ ةكوش هنيع يف نأك ©71سحُّيو ؛ىرخأ رثكيو ةرم

 .«ىقأ ام) س يف (62)

 .(نيلي)» س يف (63)

 ب نم ةدايز (64)

 .(ريصبلا» س ُْق 68(

 .نافجألا نطاب نم لحكلا هدوسي ام وهو «قولمح و ,قلمح و «قالمح اهدرفم : نينيعلا قيلامح (69)

 .(افالتخا) ةيطارقبلا تاجللاعملا يف (70)

 .« سخنو» س يف (71)
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 نإو ءجسفنب ّنهد نْذألا يف رّطقف : جّنشتلاو صلقتلاو ٌُنييلتلا امأ : كلذ جالعو
 (72راكنشلا هيف ىلغأ دق نهد يف ةّسومغم التف هنذأ يف (72ءعضنف ًاًراح ًامرو ناك

 ءاكو «رفولينو «رجسفنب نهدو «ٍوأرما نبلك تابطرملاب هطعستف جازم موس ناك نإو

 ظ .كلذ هبشأ امو عطل

 قروو «جسفنبو «ضوضرم ريعش : ةيتوبكنعلا ةقبطلا صيلقت نم عفني قرعم ةفص

 ءءزج بحاو لك نم ءاثيماملا ةشيشحو هلاعلا ّيحو «يعارلا اصع ةراصعو «ىزابخلا

 .كلذل 6*ديفُم هتف علا هب كرمثو يلغي
 الحك اهّلاوز عفن رضح اهّيأ ءنوُنيَّرلا قرو ةراصع «ةّنرلا ءام : كلذل تادرفملا

 عفت رضحخ هيأ ءولح زول نهد «ءءاسنلا نبل عم ,جسفنب نهدو «نينافشلا مد ءًاطوعسم]

 «ءاملا تادرفم نم ذخؤيف اهتيوطرو يضرعلا اهركل امأو ءأطوعسو ًاروطق اهِيسْبُي نم
 ,075)[ةلحك رضح اهيأ «لفلف رادلا :ةوسكفسلا اهّصخي امو

 ىلا ىعس شوو هل ٍِ :
 : ةيجاجزلا ةبوطرلا ضارمأ ركذ

 دعب اهّضارمأ ركذأ نأ ٌتيأر «ةيديلجلا ةبوطرلاب اراض ةبوطرلا هذه ررض ناك امل

 .ةيديلجلا ضارمأ

 نوكي دق طيسبلاو «بكر م امإو «طيسب امإ نيجازم ٍداسف نم كلذ ضرعي دقو

 ٍةدام عم ناك نإو ءأنيب ًاررض اهيف ٍثِدَحُي مل ودام ريغب ناك نإف «يّئدام ريغو ايدام

 تناك نإو «ةّدرفم ةلع هنع تثدح ةدرفم ةبصنملا ةّدالا تناك نإف ؛ ًانّيِب هررض ناك

 .(معضنف» سا يف (72)

 .(راكشلا) ةيطارقبلا تاجلاعملا يف (73)

 .(نيلمإب ع 4 22غ١24
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 ٌسانجأ ةّبوُطرلا هذه ضارمأ يف عمتجا لقو .ةبكرم ةلع اهنع تثدح اهريغ ةدامل ةطلاخم

 يفو ةنسلا لوصف عبرأ يف دجويو .لاصتالا قرفتو بكرماو ةطيسبلا ةئالثلا ضارمألا

 .ًاضرم رشع لح يهو «فيخم اهضعب .اهلك نانسألا

 .اهئاذغ نم ديزأ اهيلإ مد ٌبابصنا ٌببسلا .ةرمحلا ىلإ اهنول ريغت : لوألا
 .ًارمُح اهلك ءايشألا ىريو ةيديلجلا ةيوطرلا ىلإ لصت : ةمالعلا

 العلا .ابيلإ ُيوارفص طلخ بابصنا : ببسلا .ةرفصلا ىلإ اهرّيغت : يلاثلا
 .ًارفص اهلك ءايشألا ىريو :ةّيديلجلا ىلإ لصي

 ١ .اهيلإ ادوسلا ةرملا بابصنا : ببسلا .داوسلا ىلإ اهنول ريغت : ثلاثلا

 .ًادوس اهلك ءايشألا ىريو ةةيديلخلا ىلإ لصي

 (”6©[جازم] ةبوطر طرفو ءنَدَّبلا .جازم ةبوطر : ببسلا ءاهتبوطر : سماخلا
 .نيعلا تبّطَر رادقملا ٌقوف ناك نإ : ةمالعلا .غامدلا

 فجت ةمالعلا .اهجازم ىلع ةرارحلا ةيلغ : ببسلا ءاهفوفج : سداسلا
 .ام فافّج نيعلا يف ثدحيو ؛ةيديلجلا 77[كلذل]

 ف ديزت ةبوطرو ةرارخ اهل ض رعي وأ عهسبي ةقلخ امإ : ببسلا .اهربك : عباسلا

 .نْيَعلا مَّظِع عم ٌرظنلا لقيف «ةيديلجبلا ىلإ لوصولا نع رونلا زجحت : ةمالعلا .اهراطقأ

 .سئيلاو ٌرَحلا اهجازم ىلع ٌبلغي نأ وأ «هقلخ امإ : ببسلا .اهرغص : نماثلا
 .اهاطلو نيعلا 78 رّْعيص عم رصَبلا فعض : ةمالعلا

 .ب نم ةدايز (76)

 .ب نم ةدايز (77)

 .(فعضو) س يف (78)
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 : ةمالعلا .اهظلغي اهجازم ىلع ُبلغي ٌبطر ٌدراب طلخ : ُببسلا .اهظلغ : عساتلا

 .هنولب ٌءايشألا رصييو ؛ٌماخ ابيلإ لصيف ةيديلجلل ءاذغلا ةلاحإ نع رجعي

 : ةمالعلا .اهدمجي اهجبازم ٌبلغي ٌسباي ٌدراب طلخ : ببسلا .اهُدومج : رشاعلا

 .نيَعلا ٍدومج عم رّصِبلا نالطب

 .اهلاصتا ٌقّرفي ال ضعي ٌداح ٌراح طلخ : ببسلا .اهلاصّنا قّرفت : رشع يداحلا
 فّرعت سْدَحلا ٍدوجو عم متالعلا هذه ذخأتف ءَنْيَعلا رْعَف يف ملأ عم رّصَبلا ُمدع : ةمالعلا

 ظ .ضَرَملا

 .فلاسلا ريبدتلابو اهبابسأب ًاضيأ ضارمألا ىلع لدتسُي دق هنأ ملعاو

 .ةينامث درابلا ضَرَملا بابسأو .ةتس ٌتملع دق ام ىلع ٌراحلا ضَرَملا ٌبابسأو

 .ةعبرأ سيايلا ٌبابسأو .ةعبرأ بطَرلا بابسأو

 : يناثلا .ةيندب امإو ةّيناسفن امإ ةكرح طارفإ : لوألا : راخلا ضرما ٌبابسأ امأف

 .راح را ةاقالم

 .ناخسإلا ةوق هل ام ذخأ : سماخلا .ةنوفُعلا : عبارلا .ًماسملا ٌقيض : ثلاثلا

 .ءاذغلا ةلق : سداسلا

 ٌديربت هل ءيش ذأ : يناثلا .دراب مرج ةاقالم : لوألا : درابلا ضرملا بابسأ امأو

 .ماسُملا قيض طارفإ : سماخلا .هِتَلق طارفإ : عبارلا .ءاذغلا ةرثك : ثلاثلا .ةوقلاب

 .نوكسلا طارفإ : نماثلا .ةكرحلا طارفإ : عباسلا .اهلُخلخت طارفإ : سداسلا

 .ءاذغلا ةرثك : يناثلا .بّطري ام ءاقل : لوألا : ّبطرلا َضرملا لعفي ام اماو

 ظ .ةكرحلا هلق : عبارلا .ءاذغلا ةبوطر : ثلاثلا

 .ءاذغلا ةلق : يلاثلا .فقجي ام ءاقل : لوألا : سبايلا ُضَرَملا لعفي ام امأو

 .ةكرحلا طارفإ : عبارلا .ءاذغلا سني : ثلاثلا

 نكلو .هل ةرهاظلا يف لعفت اك َسحلا نغ ةّيفخلا ضارمألا يف لعفت ُبابسألا هذهو

 .كل مدقت دق ام َنيِمْخَّئاو سْدَحلا ٍةدوجب الإ ةيفخلا يف ُفرعُي ال
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 بسحبو سأرلاو ندبلا يف بلاغلا طلخلا بسحب نوكي ضارمألا هذه جالعو
 ظ .رظنلا معنتب كلذ فرعيو «داوملا فالتخا

 بعصأ يهو (؟9ناضرَم اهب صتخي : (79ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 يذلا ٌقرفلا نأ كلذو ءاهئاذغ مادعنا نع وهو سيلا اهذحأف اهتاجالعو نّْيَعلا ضارمأ
 اذغلا مَدْعُيف «ةبوطرلا هذه لإ ُهمّدقت لْضَف هيف نوكي ال ةيكّبشلا ىلإ ءاذغلا ٌدروي

 دجيو هتَقَدَح ريدي نأ ٌرِيقي ال ضيرملا نأ اهُتمالعو .قزهلا اذه يف عقت ةدس نع وأ
 هرظان حتفي نأ ردقي الو ءةَعْمَدلا مدعو نيعلا ٍرْوَغ عم ةشق وأ ةكوش هنيع يف نأك
 عمدت نأ : اهتمالعو غارفتسا ةدشلا يفو «ءاودو ًءاذغ ٌبيطرتلا : اهجالعو سمّشلا ف

 هنذأ نم رَبفنا ابر وهو «ءاملا َمعط همف يف اهّبحاص دي دقو «بيترت ريغ ىلع نيعلا

 يف ركذُيو ءّرملاو «8)وغلا عقي ام ةلّيسم لعجاو ءمعطلا ةخبسم ِةَّذِه نم ْءيش
 قروو «ىزابخلا قرو : هفضو .دامضلا اذهب كلذ دعب هيلع دمضو .نيذابارقألا

 .جسفنب ُنهدو ءضْيَبلا ضايب يف ابِرُض دق نيقوقذم نيخوبطم َيِمْطُْحلا

 بخش نم رثكأ لب ءندَبلا ٌصيقنت اهِسّْيُي يفو «ةدّسلا يف ٍروفاكلا لامعتسا رذحاو
 ةيقنتف ءالتما تامالع ترهظ نإف] ناتأ عرض نم وأ ةأرما يدث نم هسأر ىلع نبل
 .جازملا حالصإو «ريبدتلا اذهب نإف ءسّْنيلا جالع (*2[يقابو «ندبلا

 دقو «يعيبطلا اهلكش ىلإ ٌدوعتو ةّيِجاجْرلا طسوتب ةيديلجلا ىلإ ءاذغلا لصي دقو
 نْيَعلا يف مّرَو ريغ نم كلذو .اهعيضوم نع ظوحج ةيجاجزلا ةبوطرلا هذهل ثدحي
 قرعلا مف عاستا هّببس ءرجراخ ىلإ عفدنت هنيع نأك سخن و «َنْيَعلا ةكرَح مطب هعبتي لب

 نع مُفدتتو ٌةبوطرلا هذه ليمتف ءُبِجِي امم رثكأ لْضَملا نم فذقيف ءابيلإ ًءاذغلا دّروملا

 .(18 ص) سماخلا بابلا (79)
 .«نيضرم» لصألا يف (80)
 .لصألا يف اذك (81)

 .س نم تطقس (82)
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 نّميم نع نوكي دقو «ةجوزل ىندأو ءظلغ اهيف ًاعومد عمدت َنيعلا نأ : هتمالعو '

 .نيذلا نامّسلا رثكأ نإف .ءٌديدش ٌضرم اذه سيلو ءءاذغلا ةرثكل اهّيلاوح يتلا تاقبطلا

 .هناصقنو ءاذغلا ةدايز بسحب ُصقنتو ٌديزتو «ةلعلا هذهل مهئيعأ يرت اوُشَم اذإ نورهبني

 نوكي دق ام هعم ديزت نأ تجتحا نإو ءارقيف] جرايأب ةيقنتلا ضرملا اذه جالعو

 .ضيرملا لاح بسحب ©2[بلغألا طلخلل ًاسناجم

 ريغ نم طقف عّمدي اب لحكلاو ةضايرلاب ضرَملا اذه يوادي رايس نب ىسوم ناكو

 يف نوكي نأ ٍريغ نم ٍناكملا كلذ يف تعمتجإ دق داوملا نأ هيلعل ءْنَدَبلا غرفتسي نأ

 ةرْصْبلاب نيلاحكلا ٌقاَذَح امأو «عومدلا ُبلحنت وضعلا نم ةداملا ٌبذجيف «ءالتما نَدَبلا

 دشلاو ٍديِفرَتلاو ةّيْمِحلا عم ٌعيِمْدتلا ضَرَملا اذه لثم يف نولمعتسي مهنإف دادْعَبو

 .ءيطولا

 .ىلاعت هللا اش نإ «ةبقاعلا ٌدومحم عفنلا ٌميظع رثأ كلذ يف ديفرتللو

 «قيقدلا نويروطنقلا ةراصع هقئرلا ءام ءردنكلا ناد لا ءنارفعزلا : تادرفملا

 ام بسحب لمعتسُي نأ بجي راجتسلا ةراصع .ًالحك اهنول ٍريغت نم عفن ريضح اه
 اهدوُمجو اهظَلِغ نم ًاضيأ ٌمفنيو ءاطوعسو الحك يْضَرَعلا اهدربلو اهتّيوطرل هيلإ ترّيغت
 اهركصو اهِفوفَجو اهِبسْبُي نم عفنيو «قّشألاو ٌجولا ةراصعو «نوراسألا كلذكو .الحك

 ًاروطق رّضَح اهْيَأ لوجُعلاو لبإلا قاس خم ءءاسنلا نبل عم جسفنبلا ٌنهدو يئرطلا دبل
 .ةينرقلا سني جالع يقابو ءهْجَولا ِكلَد عم ًاطوعسو

 , را 7 "ع م رع 5 4 0 نا ع

 دعب تارذّحملاف .ةيكّبشلا وأ بّصَعلا ةكراشمل ملأ هعم ناك نإفءاهلاصتا قّرفت امأو
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 (ب) ةخسن نم (50) ةقرولا يف درو م ءيرونلا حورلا ماسقأ لودج



 .5)[ل بابلا نم سبي نع'ناك امو (54)ول بابلا يف ةبوطر نع ناك ام] ءاذغلاو

 يرونلا حورلا ماسقا

 .ليلق ٌظيلع لريثك ظيلغ «ليلق فيطل ٌريثك فيطل : ةعبرأ يهو

 .هتيمك يف امإو هتيفيك يف امإ رصاّبلا حورلا ىلع لحمدت ةفآلا نأ ملعا

 .اهيصقتسي ملف ًاليلق ناك نإو ةديعَبلا ءايشألا رظن ىلإ ّدتمي ًاريبك ناكو ظل اذإ

 يصقتسي ملو «َبيرقلاو ديعبلا ىصقتسا ًافيطل ًاريثك ناك نإ | هنإف ءهتيّمك يف امأو

 يناثلا اهدوجأ لوألا ةروكذملا ماسقألا ةعبرألا هنم بكرتي دقو ءاليلق ناك اذإ تكيعبلا

 رئاس يفو ءلوصف ةعبرألا يف دجوُي دقو ءًاضيأ طسوتم عبارلا اهؤدرأ ثلاثلا اهّطسوأ
 ىري .ءيدر ءاصقتساب ديعّبلا ىري ٌديج هبيكرت لاثم اذهو ءٌميلس ضرم وهو «نانسألا

 .ءاصقتسا الب ٌبيرقلا ىري طسو ءءاصقتسا الب َبيرقلا
 لحكا مث «ةيقنتلاو غارفتسالاب ©اريثك أظيلغ هماسقأ نم ناك ام ُجلاعي : جالعلا

 «ناقيطغفطصا فايشأو نوقيلسابلاو ايانشورلاك عومدلل ةَبِلْجُملا ةيالجملا فايشألاب

 ءاذغلا حالصإ عم نوكي اذهو ,باتكلا اذه نيذابارقأ يف ٌةتوبثم ٌةيودأ كلذل ىرتو

 .ةظيلغلا ءايشألا عنمو

 نحنو «ةتس يواست واولاو «نيثالث يواست لمجلا باسح يف ماللا نأل .36 بابلا يف يأ (84)
 4 < د ,3 - ج ,2 ع ب 1 -1 : لّمُجلا باسح يف فرح لك ةميق انه كل درون
 40 - م 30 ع ل ,20 - ك 10 - ي قف عا ,ق حم عز (6 -و( 5 -ه

 ع ش 2200 ع ر 100 - ق ,90 - ص (80 < ف« 70- ع 60 - س (50 -< ن

 900 < غ ,800 < ظ 2700 ع ذ 600 - خ 500 - ث .400 - ت0
 .1000 < ش
 .ماقرألا لدب فورحلاب فلؤملا اهدرويس يتلا باوبألا ماقرأ بسحا اذه ىلعو

 .38 ينعت ؛ل»و كلذك لصألا يف وهو ءب نم طقاس نيفوقعملا نيب ام (85)

 .«ريثك ظيلغ» لصألا يف (86)
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 ,حورلا رَهْوَج يف ديري ام عونلا اذه يف ينعأو ءركذ امب ©6”ًاليلق أظيلغ ناك امو

 .ىلاعت هللا اش نإ «عفان ًاضيأ نيذابارقألا يف افرط كلذ نم ُدجتو «ةيذغألاو ةيودألا نم

 «فيطللا ليلقلا يف لب ءامهتلاح ىلع ايقبيل ©6ة)امهب ينعاف نايقابلا نامسقلا امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «هل ًاتوبثم هارت امم ءحورلا ةدام يف ُديزت يتلا ءايشألاب : ينعأ

 عفن رضح هيأ ؛ينيصرادلا ,جنيبكسلا (89)عرسونبألا] هماسقأل ةعفانلا تادرفملا

 ةحصل ةّظفاحلا تادرفملا يف لؤقلا نم هتفرع دق ام هتاق نم عفنيو ءالحك هِظِلِغ نم
 .باتكلا اذه لوأ يف ًالحكو ًالكأ رّصَبلا

 نْيَعلاب ةراضلا ءايشألا ركذ دنع ,باتكلا اذه ردص يف «لوقلا مدقت دق هنأ ملعا

 ناكو هّمَلظأ كلذ َميدُأ نإو ّرَصَبلا ٌرّدكي لَمَجلا مانيس نهدب ةءاضتسالا نأ رّصَبلاَو

 ٌمسقنت ةءاضتسالا امأو .اهب لكآلا ناويحلا ىمع ُبَجوُي لمجلا ةئرذأ «ةقيقح كلذ

 ا .ءاهركذ مدقت يذلا .ماسقألا بسس

 ةصاخو عمشلاب ءيضتسي هّيحاص نأ بجي ًاريثك افيطل ناك املك هنأ كلذو

 .هتحص مودتل لادتعالا يف اهبسان امو 90د ْنهُدِب وأ ءروصقملا

 ,نادبألا نهد وأ قَيْلإلا نهّدب اوءاضتسا ام دوجأ نإف «فيطللا ليلقلا ٌباحصأ امأو

 .بيطرتلاو ةءاضإلا نيب عّمجي امم ريزنخلا نهدب ةصاخو

 ٌّبَح نهد هدعبو ؛عفنلا غلاب طفنلاب مهءاضتسا نإف ءريثكلا ظيلغلا ٌباحصأ امأو

 .امهبسان امو رْفّصُعلا

 .«ليلق ظيلغ» لصألا يف (87)

 .(امهب نتعاف» باوصلا لعلو «0اهئايعاب» س يف (88)

 .لصألا يف اذك (90)

 ._3ت6



 هذه نإف َجلَسسلاو ناّتكلا رزبو نوتيّرلا تيز نهدبف «ليلقلا ظيلغلا باحصأ امأو

 .ةظلِغ ليلحتو رودلا ةدايز نيب عمجت

 نم اهتحت ام ىلإ سايقلاب 92هسبح َةلِع نيعلا يف ٍةملّظلا يف 000: يربطلا لاق
 فيعضو مهتّيوطر ٍداسفل سانلا رثكأل ةحتوخيشلا يف ثدحيو «معأ وه ذإ ضرملا عاونأ

 رئاس يف مهملع لخدي كلذك ءرَّصَبلا ةساح يف ٌرَّرضلا مهيلع لدي اكو «مهتئيدأ
 اهيف ّصقنلا نّيبتي اهتلاحتسا ةعرسو اهئافصو اهئاكذل رّصَبلا ةّساح نأ ريغ «ساوحلا
 ,ةبوعصب وهو «هيلع يه يتلا ةلاحلا ظفحي ام ٌرادقم الإ كلذل جالع الو .عرسأ

 ,لعفاف انهُّدو ًاطوعس تابّطرملا ىلإ تجتحا نإو ءاهُتفيو اهتاقبط ٌدشي ام لميعتساو

 ةرغرغلاو «لّلحتي ام قرب يكطْصُملا ٌمضمو اهدعب ٌمامحتسالاو ٌةريسيلا ٌةضايرلاو

 .ةيقنتلا دعب نوقيلسابلا لحكو

 دوس ًاكيش هنيع ممادق ىري نأ : هتمالعو ,ةيضيبلا رّدكت نم ةَملظلا ٌثدحت دقو ظ

 ءءادوسلا ءاليتسا نم نوكي اذهو «ضرألا ىلإ هرظن نم ىفصأ ءامسلا ىلإ هّرظن نوكيو
 .ريبدتلا ٌنسحو ٌغارفتسالا : هجالعو «ريبدتلا ءوس وأ عامجلا طارفإ وأ

 ىري نأ : اهتمالعو ءنيعْلا رخخا يف ةعطقنم تابوطر تابثنال ةّملظلا ثدحت دقو

 يلجنتو َةَرَم نّْيَعلا ملظت نأ : هتمالعو .لاكشألا كلت بسح ىلع ءايشأ نيعلا ماّدق

 ول هنأ كلذ ىنعمو «ضرملل ةلعافلا بابسألا .لالظأ تالّيختملا هذه لاقيو «ىرخأ

 هلثم ٌمقي يذلا لظلا ناكف ءسمشلا نم امهريغ وأ ًاسّدسم وأ ًانمثم ًاكيش ثاسنإلا ما

 ام ناك ةفلتخم لاكشأ ٌتاوذ ٌءايشأ تاروصُبملاو رّصَبلا نيب لاح اذإ كلذك هلكش يف

 .ًافلتخم لكشلا يف اهنم ليت
 : كلذ جالعو .تّبْعِشت 03تلع اذإ ىتح ةناوطساك رظانلا َمادق ضرعي دقو

 .(157 ص) نوسمخلاو عبارلا بابلا (91)

 .ةيطارقبلا تاجلاعملا يف (ةيسنج) (92)
 .(تملعو س يف (93)



 هنْيع نم ٍجّرخت اياظش نأك ليلعلا ىري دقو ؛بلاغلا طلخلاو ءادوسلا ُغارفتساو ٌةيقنتلا

 .لوادجلا يف مّدقت ام ىلع هُجالعو] «سأرلا يف ٍفعض ىلع لدي كلذو «تاقوأ يف
 بابلا نم سبي نع ناك امو «”ةزل بابلا نم : ةبوطر نع ناك ام : ءاذغلاو
96009504 

 نم مظَع ام ىري نمو .ءبيرق نم ىري الو .ديعب نم ىري نم
 : 0:اهنم ٌرْغَّص م ىري الو ءايشالا

 ءرثكأ ,خياشملاو ءاتشلا يفو «ِنانسألا رعيمم- و «تاقوألا رئاس يف ٌدِجوي ضرم وهو

 .رظنلا ىلع فيخ طرفأ نإو «ميلس وهو

 ناسنإلا رظن اذإ كلذكو هظَلِع نم امإو «يروُثلا ٌحورلا طلاخت ةبوطر امإ : ببسلا
 قّرفتو ٌحورلا فطلت ةقاسملا ٍدعُبلف اظيلغ ًاريثك ناكو «هيلإ هرصب ّدمو ءديعَبلا ءيشلا ىلإ

 الف ٌريغصلا امأو ءًأرابك اهُئوك اهٌردكيف ءًايفاص تارّصبُملا ىلإ لصيف ءٌّراحلا ءاوهلاب

 ,حورلا يف ظّلغلا وأ ةّبوطّرلا كلت ٌتفئاكتو «تارّصبملا هنم ُثبرق اذإو ءهِدعُبل َكَرْذُي

 .اهرصيي الق

 نم ةّردحنملا لوضفلا ةرثكف يرونلا ٌحورلا طلاخي ةبوطر نع ناك ام : ةمالعلا

 .نيعلا ةبوطرو ,غامُدلا

 .اهليلحت ٌرسُعو طالخألا جضن ٌةلقو اهّماسم ةفاثكو ةرّشَبلا ظلغف ةظَلَِع نع ناك امو

 «غامدلا يقنو ايقاقوقلاو جرايألا ٌبحب ندَبلا غرفتست نأ ًالوأ بجي : جالعلا

 هعنماو «هريغو نهدو ءاذغ نم ٌبطرُي ام عيمجو اهلك ناهدألا عيمج لامعتسا نم هُعماو

 نيعلا يف طخو (ةماجحلا نم هعنماو «كلذ هبشأ امو ؛نّبللاو ُكَمَّسلاو ءالقابلا لكأ نم

 .37 : ينعت : زل (94)

 .33 : ينعت : جل (95)

 .ب نم طقس نيفوقعملا نيب ام (96)

 .81مععم:2 رصبلا دم فصي هلعل 297)
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 ام لثم ولحي ام عيمجب ©ة)هجالعو عفان ايانشورلاو «رئارمللاو «ناقيطيفطصالا فايشأ

 .هللا اش نإ «عفنلا ةغلاب ةيودأ باتكلا اذه نيذابارقأ يف دجتو تلا فعض ُجِلاعت

 ةّدآج هيف رهز لك مشو «سبايلاو بطلا شوجنررملا مش ضرملا اذه يف عّمتي اممو
 .ةدئاز ةرارحو

 بيرق نم ٌريصبُم نأ نيعلل ضرعي دقو : ©99ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 رونلا فعض نم كلذف'ءبيرق نم ٌرِصِبُي نم امأف «سكعلابو «ديعب نم ٌرصبت ام ٌرثكأ

 .هتلقو هرون فعضل هّقدح ٌعَمجيو يش ىلإ رظن نم كلذكو ءهيف كشال

 .اهركذ مدقت دقو «هيوقيو ريصابلا حورلا يف ٌديزي امم : هجالعو

 ًابيرق ناك اذإو ءَفُّطَل َدْعَب اذإ هنإف ٍرونلا ظلِغلف ؛ حلصأ ٍديعب نم ٌرِصْبُي نم امأو
 رع سا

 .اهعِمْدُي امب نيعلا لحكو ,يكطصملا ٌعضمو «غارفتسالا : هجالعو

 .تاراخبلا نم رونلا طلاخي ام ىلإ ةراشإ : فيطلو ظيلغ انلوق ىنعمو

 نم رْفَّص ام ىري نمو ءٍليعب نم ىري الو «بيرق نم ىري نَم
 : 000ارتم ربك ام ىري الو ءايشألا

 لوهكلا نس ًافيرخو ءاتش هرثكأو ٌميلس «نانبمألا رئاسو ءلوصف عبرألا يف دجويو

 .خياشملاو

 ,ةيديلجلا ةّيوطرلا رْبِك وأ ءهّتلق وأ «يرونلا حورلا سْيُي امإ : ةثالث دحأ : ببسلا

 ؛هتلقل ريثكلاب طيحُي الو ءهِسْبُِل كيعَبلا ىريل دب الو ًاليلق وأ ًاسباي ناك اذإ حورلا نأل

 .(هجلاعو) باوصلا لعل (98)

 .نوسمخلاو عبارلا بايلا (99)
 .2490هم12 (رصبلا رحلا) لا انه فصي له ىرت (100)
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 بلاغلا ضايبلاو (2)101بلاغلا] ءوضلا نم ثذحي دق : لوقي ثيح (روُمقَُمْلا»
 م سا 4 70 : ” ا 9

 ىمسيو (192)اضايب اهيلع نأ ليخي ناولآلا ىلإ رظن اذإو «حورلا فعضل ٍديعُب نم اهاري
 .(رومقلا»

 ٌدوجوو «ءاذغلا نم اهنم ذخؤي ام سْنُي عم ُنيعلا فجتو «غامّدلا سني : ةّمالعلا
 (يعيبطلا رادقملا نع اهولعو نيعلا ظوحج عةروكذملا مثالعلا هذه مدع عم ٍضرملا

 فُعضيف ءبّصَعلا يف يراجلا حورلا ٌرتست اهنأل ٌتَمَلَظَأ ترّبِج اذإ ةيديلجلا نأ : كلذو
 .اهربك يف ٌتملع دق 5 ءروصبملا ءيشلا ىلإ هدادتما نع

 ليعتسي نأ ٌبجيف «هِتلق نع وأ حورلا سبي نع كلذ ضَرَع دق ناك نإ : جالعلا
 ع 5 0 م و

 ثداحلا ريبدت سكعو ,ناهآلاو «ةّبطرلا ةّيذغالا دمتعاو «لادتعاب نّدبْلا بطري ام
0 

 .ًافرط نيذابارقألا يف كلذ يف ىرتو «ةبوطرلا نع

 ام نيعلا يف طحو لاهُسإلا لمعتساف : ةيديلجلا ةيوطرْلا ربك نع ضرع ناك نإو

 .ةعفأت هنوبثم ةيودأ كلذل 5 شسو عاملا علب جالع يابو للحي

 بح ّّت «ءلمحلا ناسل ةراصع «سيتلا ةيحل ةراصع ريشابط : تادرفملا

 ع 0 2 ص جي 0
 ناولالا ىلإ رظنلا ةمادإف * ديدشلا ضايبلاو ِءوْضلا ىلإ رظنلا نع ثداحلاو

 .نيعلا ىلع ٍدوسلا كرّثلا .حوسم ٌقيلعتو ةينوجنامْسألا

 َحِبُط دق ام نيعلا يف رطقت ةدوربب هيفا ضايبب ِجْلُقلا ةفآ عم عمتجا دق ناك نإو
 5 َ ماع 2 . ر نّيَعلا ٌحَتفت دقو ءاعومجمو أدرفم لسعلابو موثلا ةراصعب احتكي دو ءأرتاف ةطْنحلا نبت هيف

 ببي لا

 .«ضايب» لصألا يف (102)
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 .كلذ وحنو جنوبابلاو كلملا ليلكإو افوزلاك ةفّطلملا ةلّلحلا شئاشحلا هيف خبط دق

 نم ةيديلجلا رّبك نع ناك امو 193+ لصفلا نم سبي نم ناك امأ : ءاذغلاو
 ش ,(104) ل

 ؛ همدليل رصني الو رابع ىري نم

 (ىشعألا» ًاضيأ ىمسيو (ليللا ىمعأ» : ةظفللا هذه ىنعمو روكبشلا ىمسيو

 .ملس ؛ةخوخيشلا نس يفو «ءاتش هرثكأو «لوصف عبرألا يف دجويو

 ظلِغ امإو ةيضيبلا ةبوطرلل ضرعت ةبوطر امإ : بابسأ ةعبرأ دحأ نع : ببسلا

 ضرعي ام رثكأو ءسْمّشلا ةّمّوادم نم امإو «ةيديلَجلا ةبوطرلا امإو «يناسفنلا ورا
 ماّدق جيراعتلاو ناولألا رثكت نملو «نويعلا رابكلا ٍقّدحلا راغصلو ءقْررلا نود لُخكلل

 .هتقلخ يف ريماَبلا .حورلا ةلقل كلذو «هينيع

 دوجو (2 .ةيضيبلا ضارمأ ركذ دنع ٌتملع دق اي نيعلا ةبوطر (1 : ةمالعلا

 ريبدتلا فلاس (4 .ةمئاد ةّلِب عم ًاضيأ نعل ةيوطر (3 .نيعلا ةبوطر ريغ نم ضرملا

 رظنلا فعض ءىدتي هلاوحأ عيمج يفو ءْنّْيَعلا فشختو غامّدلا سبي (1969[دوجو] عم

 ِظلَعلا فطلي ,راهتلا ءاوه ةرارح دنع ٌضرملا اذه ناك امل : جالعلاو رابنلا رخآ ِف

 حلولا كت شات لبا ناك اذن يصبلا طلو لجو حورلا ي ةررلا

 دبك راخم قيرلا ىلع هسفنب يقتلي نأ يغبنيو «ليللاب رِصْبُي الف «هتّيوطرو ليللا ءاوه درب
 درب .نأ دعب لكٌويو ءٌرتاف وهو هئامب لحتكيو «لفلف رادو ينيص راد هيلع َرَثُن دق ٍزعام

 .رداشن ريسي لسعب لجتكي الإو عمت نإف «مايأ ةثالث كلذ لعفي

 33 : ينعت : جل (103)

 7 : ينعت : رل (104)

 .الزعطأ ظانصلصعوو ع !!ءاعاملمصأو (105)

 .س نم تطقس (106)
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 ,هفيطل لّلحت امل يرونلا حورلا فِعضُي ءسْمّشلا ةّمزالم نع ُضرعي يذلا امأو
 ًالوأ بجيف ءرعَبلا عنميف ءًأضيأ ليللا ءاوه ةيوطرل ُظيلكلا فئاكتيف «هظيلغ ىقْبيو
 هققساو «عومدلا بلجيو للحي امب نيعلا لحكو ءءاشعلا عنمو ريبدتلا فيطلب هجالع
 لافيقلا دصفاف ءألتما مث ناك نإو ًالحخكو ًالكأ ةتوبثم ةيودأ كلذل ىرتو ءافوزلا
 .غارفتسالا لعب نيف اَملا يفرعو

 هب عفتنا رّتْسدابَدْنَجلاو اينومقسلا (1970هتالهسم يف عقو نإ : لوقي خيشلاو
 لحكلاو ؛لفافراد نم دحَتملا فايشألاو «ّماتلا مْضَهلا دعب تيتع بارش ٌليلق لوعتسيو
 .ًةليوط ًةدم َنيعلا ُضّمْغيو «جئايزارلا ءامو لّسعلاب

 .ةدعَملا ءاَقتَب فِي ضرملا نأ : هليلدو «ةدعّملا نم راخب نع كلذ نوكي دقو

 ًائيش رصبلا نم ركني نأ يه ةركّبشلا : !920ةيطارقبلا تاجلاعملا يت يربطلا لاق
 .099:[مافيعضف ناك نإو ءًائيش ىري نأ] عنتما ليللا َمّلَظَأ اذإو «رابنلاب

 يف جري نأ ئاسفنلا ٌحورلا ٌمدتميو ءرونلا ٌرّدكتف «ةظيلغ ٌتاراخب هيف : ببسلا
 نإ (119![هجالعو] تاراخبلا كلت فطلت ٍءوضلاو سمشلا يفو «بجي ام ىلع ةبّصَعلا

 فايشأ (!!12لمعتسيو «عفُت هراخب ىلع ٌبكناو لفلف رادلاو جئايزارلا عم ٌلجِفلا خبط
 بابكنالاو ,412[نيذابرقألا يف] اهمساب روكذملا ُلوطنلاف اهليلحت رّسعت نإف ءرُدنُكلا
 ش .هراخب ىلع

 «نيقاسلا ىلع ةّماجحلاب رمأيو ءاياقوقلا بوبحب اهّيحاص ٌغرفتسي راّيس نبا ناكو
 .ةَّدُم عرسأ يف لوزيف ©12)[رانلاب) هفلخ دق يذلا سّرفلا ثور ءام لحكيو
 .141 ص نوناقلا نم هانححصف ؛هتالههم» لصألا يف (107)
 . .(116 ص) نوثالثلاو سداسلا بابلا (108)

 .س نهم تطقس (109)

 .س نم تطقس (110)

 .«لحتكيو» ب يف (111)

 .س نم طقس (112)

 .نم نم تطقس (113)
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 «ةيقنتلا كعب نيقاملا قرع ٌدصفو ءمد ةدايز كانه ناك نإ لافيقلا ٌدصف : خيشلا لاق

 .يرصملاو يناهلا ّبشلا كلذكو ءأّدج ٌمفان رابغلاك ًةقوحسم ةئالثلا لفالفلاب لاحتكالاو

 «لفالعلا (هوبسكنتس ؛ٍنويفأ ريسيب ًاروسكم ناسأبلا نهد : هل (1140تادرفملا

 ةروسكم رامحلا ءاثو ةراصع ءرجازملا ةّراحلا ناوُيَحلا ءامد رئاس يرصملا ٌّبشلا «تارارملا

 . الشك حفني قفتا اهيأ ,قلقَب رزبب

 : رهجلا

 ةيسراف ةظفل يهو «رابنلاب ريصبي الو ليللاب رصبي نم وهو ,!ةاروكزورلا وهو

 لوصف عبرألا يف دجويو «ىمعأ (روك »و ءراهنلا وه «زورلا» هنأل روك زورلا ينعأ اضيأ

 مهتجرمأ سبيل 2190[خياشملل] ضرعيو «لوهكلاو نابشلا ينو ءافيرخو ًافيص هرثكأو

 .مملس وهو

 هتلق نم امإو (2 .يرونلا حوّرلا سبي ةّدش امإ : لوألا : ةّنالث دحأ ببسلا

 ةينرقلا ةقبطلا يف سْمشلا .عاعش ذوفن نع نوكي دقو ؛ليلحتلا طارفإ امإو (3 .هفعضو

 .ةقلخ الإ نوكي الو ءاهاياقب لضفل ةيبنعلاو

 .ةروكذملا مئالَعلا مدع عم ضرَملا دوجو (2 .نيعلا فشختو غامدلا سْنُي : ةمالعلا

 .ريبدتلا فلاس /3

 نوري نويُعلا قرز نإ كلذلو ؛ءلهشلاو قرزلا نويعلل ٌضرملا اذه ضّرعي ام رثكأو

 (رَمَقَأل ةلعلا هذه هب نم ىمسُي ببسلا اذهلو ءراهّنلا نم دوجأ رّمَقلا ءوض يفو ليللا يف

 .ب نم. تطقس 6(تادرفملا» ةملك (114)

 روكزورلا» 297 ص نيلاحكلا ةركذتو 510 ص نويعلا رون يفو «هوكزور» لصألا يف (115)

 اهانعمو ؛ةيسراف ةظفل : روكزورلا : نويعلا رون يفو «زوكردلا» 6 ص دشرملا يفو

 .ىمعلا وه ة«روكوو ءراهتلا وه ةزور» نال «راهنلا ىمع

 .س نم تطقس (116)
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 ءًاليلق راهنلا يف رصُنُي اذهو ءانلق أ ةروكذملا تاقبطلا يف عاعّشتلا ٍذوفنل ةّمالعلا هذهو

 .«رومقلا» ىمسيو «فتحخألاو ىمسيو اليل الإ ريصسي ال لوألاو

 رّصبأ ةثالثلا بابسألا هذه ٌدحأ هل ٌتلصح اذإ يرونلا حورلا ناك امل : جالعلا

 كلذل ٌلقيف 211”ًاليلحت ٌدسأو ّرحأ ٌراهنلا نأ كلذ يف ٌةلعلاو راهنلا نم دوجأ ليللا يف
 «ُبِجي ام ىلع راهنلا يف ٌرصيي الف ءرثكأ سمشلا ءوض عم هللحتب هذه هتلاح يتلا ٌحورلا

 ُبطرتيف ؛ٌماسملا فئاكتل ًامودعم نوكي لب ؛ليلحتلا لقو ءاوّهلا بطر ليللا يف ناك اذإو

 ُجالع نوكي نأ بجيف «ببسلا كلذل ٌريصبيف «رابنلا نم رثكأ روثلا رفوتيو «سْنيلا
 ٌعِضيو ءجّسْفَنَبلا نهدو ءاسنلا نبلب طوعّسلا لثم ٌغامدلاو سأرلا ِّبَّطَرُي امب هُيَلع هذه ْنَم

 باتكلا اذه نيذابارقأ يف ُدهَتو :؛كلذ يف ٌمفان مَّدلا ظيلغتو ءاضيأ سأرلا ىلع امهنم

 ] .ىلاعت هللا اش نإ «كلذل ةعفان تابكرم

 عم ةدّلوم الإ نوكت ال ٌةلع ُسَفَحلا : 211 ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 ٌعاعش امهيف ذنب نيَتقِرْسُم نيفافش ةيبنعلاو ةّينرقلا ةقبطلا ّنوكت نأ وهو ءناسنإلا

 ضعب اهب لدتسا ةلعلا هذهو بجي ام ءامات ًارصب امهيف ريِصُبُي الف ءوضلاو سْمّتلا

 «نيعلا يف عيطنيو ,جراخ نم لدي رونلا نأ يف سيلاطاطسرأ لوق ٍداسف ىلع لئاوألا

 سْمّشلا ٌءوض َشَمَحَألا عني اك رّصَبلا ٌمنمب ناكل .جراخ نم لدي ٌرونلا ناك ول لاقف

 فعضيف ٌفشت اهنأ اهتعيبطو اهّيعأ تاقبط يف يتلا ٌتاناويحلا كلذكو «ّماتلا رّصَبلا نع

 ناسنإلاب تناك اذإ ةّلعلا هذهو «شافخلاو موُبلاك راهنلاب ٌراشتنالا اهثكمب الو اهُرون

 رّصْبَأ ميغَملا موُيلا وأ سْمّنتلا بورغ دنع َناك اذإو ءافيعض ًارصب راهنلاب رصْبُي وهف
 .ًارصب

 انلق 65 ناك نإو «يزيزعلاو نوقيلسابلاو ايانشورلاب لخكلاو ٌغارفتسالا : هجالعو

 ءيرشحلاو «يييزارملاو يدْنهلا ايتوتلاب َنيعلا لَحكيو ءرغارفتسالاب تاقبطلا ءافص نم

 ءءاوس ءازجأ ًةعومجمو ةدرفم رادّلجلا دامرو ؛سآلا ٍقَرَو ٍدامرو ,يناهفصألا لحكلاو

 .«ليلحت» لصألا يف (117)

 .انيديأ نيب يتلا ةطوطخملا نم طقاس وهو ءنوسمخلاو يداحلا بابلا (118)
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 ىتح هيلع اهعمجتو ءوضلل اهل دعثو] اهُمُبصتو اهُعَمجتو ةَفشُملا ةقّبطلا يؤقت هذه نإف
 نهد ناخد نأ ةنّودملا خسنلا ضعب يف تدجو دقو ؛ةقشم ريغ نم هلوبق اهل لصحي
 (119) ليج اديوست نافجألا دوسي نيب اعفن ةلعلا هذه عفن هب , لحتتكا اذإ 5

 .نافجألا ٌدوسعل ,جّسفنبلا نهدب ةّلعلا هذه ًادبأ ٌنيعلا لحكت دق

 رضحح اهبأ ءلجرفسلا ٌباعل لّمَحلا ٍناسل ةراصع نيشابط : هل ةعفانلا تادرفملا

 ضيبلا ٌرافص «لوُجُعلا ًاصوصخحو ماظعلا جام وُلُحلا زوللا ٌبلق ءالخك عفت

 .ًالكأ رضح اهيأ «تيشرّمينلا

 .نيثالثلاو نماثلا لصف نم هيذغو

 .س نم طقس (119)
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 ل

 متر

 ير منج

 سس وزد) َنِيد١ سيد

 ةيكبشلا ةقبطلا ضارمأ

 معيمج يف أدٌّدبتم ٌرونلا ىري نأ وهو ءلاصتا قرفت وأ بكرم امإو «طيسب امإ يهو

 : ببسلا فيخم بابشلا نس يفو ءافيص هرثكأو «ةعبرألا لوصفلا يف دجويو ءْنْيَعلا

 بابصنا (3 .اهيلإ بكرم طلخ ٌبابصنا (2 .اهيلإ ةطيسبلا طالخألا دحأ ٌبابصنا (1
 ظ .اهّدرف لحي اهيلإ ٌداح طلخ

 .رظنلا ,ضعب ريغت عم نيعلاو ,غامدلا جازم ىلع ٌبصنملا طلخلا ظلغ (1 ةمالعلا

 رظنلا ُشيوشتو ءِنْيَعلا رْعَق يف لَقُب دوجو عم اهيلإ ةبّصنلا ةبكرملا طالخألا ةبلغ (2

 .نيعلا رعق يف ملأب مّدقت دقو ةتْعب رظنلا مدع (3 امل هتياكن بسحب

 طلخلاب ىنعاو ءنَدَبلا غارفتساب طالخألا َبابصنا جلاع كنأ ريغ ءأّدج ريسَع جالعلا

 .جئاحلا طلخلا نيكستو عاذغلا حالصإو ,غامدلا ةيقنتو «بلاغلا

 نيعلا رخآ يف دّدبتي اهيف ٌممتجملا ٌرونلا نأل (ٌراشتنالا» ىمسي هنإف اهلاصتا قّرفت امأو

 .هللا اش نإ «راشتنالا ماسقأ ركذ دنع هّدحتو ءرسُعلا ةياغ يف هّجالعو «ةلخادلا

 نم ٌبعصأ ةتطابلا نّيَعلا عاجوأ يف سيل : ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق
 و ٠ “ل 1 ع رم 0

 اهنم لوضفلا بذَج ةلوهسل اعيرس أربت اهنأ ريغ ةبَصَع يه ثيح نم ةيكبشلا ضارمأ

 .ةبعشتملا قرط ةرثكل

 عابصنا نم وهف ةَعمُد ريغب ناك اذإ هنأل َةَعمُد هعبتت يذلا ْناَقَرَيلا اهلّلع ردح

 ءارفصلا نم ريسي ءيش ىلع ّلدت .عومدلا عمو ؛ءارفصلا نم اهءاذغ طلاخي امب ةمجتتمل

 .نيعلا تاقبط ُعّبصتف اهئاذغ ناكم ةّيديلجلا ىلإ هفذقتو ةيكبشلا ىلإ بلجني
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 ملأ عم ةَعْمدلا ةلقو اهفافجو نيعلا ٌروغ : هتمالعو ءاهّسسْيُي وهو ءناث ٌضرم الو
 ُملألاو «ىطلتو ٌنيعلا فجتف لقي ةيديلجلا ىلإ ليصاولا ءاذغلا نأ كلذو ءابيلع ضبقلاك

 .لخاد ىلإ اهّروغو تاقبطلا عّمجيل

 طغضنت وأ فيسخُنت اهتأك هنيع قمع يف ناسنإلا هّدجي نابرض وهو ؛ثلاث ٌضرم انو
 ةّيكبشلاب ةّلِصُتملا قورُعلا يف ٌعقت ةدش : هّيبسو «يتاقوأ يف ناك امبرو امئاد ناك امبرو

 هذهو «سأرلا ىلإ راص اذإ َةَقْيَقُظ ىمستو «نييارشلا يف لضف وأ ءمّدلا ةئوخس وأ

 .ءربلا ةرسع

 فايشأ نيعلا يف رّطقيو «جليلهإلاب ةعيبطلا لحو دْصْملا ّدعب ناقريلا يف : جالعلا

 اهلحكو «درولا نهُدو ضيبلا ضايبب ًابورضم انوطق ٍرزبب اهدّمضو ءءاسنلا نبلب ضَيِبأ

 .ريشابطلا لحكب

 يرحب ٌناطرس : هّتفصو «يرْحَبلا ناطرس لحك هعفني ٍةعمد ريغ نم ناقريلاو

 «فْقَجُملا (121)سيراب ريمألا فرو فصنو مهرد رحبلا دبَز ذامر مهرد (120) قرح

 نإ «عفان «ءلمعتسيو قحسي «مهرد يئلث كَشَم ران «نيمهرد ٍدِحاو لك نم ضضحو

 .ىلاعت هللا اش

 .طلخلا ىضتقمب 1)2222ظ لصف نم : ءاذغلاو

 .«قرحم» لصألا يف (120)

 .ريمأ يف ةدحوملا ءابلاب «سيراب ريمأ» ظفلب عجارملا ضعب يف ركذي (121)
 .33 : ينعت : جل (122)

367 



-_- 

 حت
 رج .يرجدال بج

 ىسموز) نيد» سكس
 اييحييامي _ مل نكاح جا ص1 هج هاا

 ةيميشملا ةقبطلا ضارمأ

 .ةبوطرلا : يناثلا .سْبُيلاو اسجلا : لوألا .ضارمأ ةعبسلا دحأ ةقبطلا هذه ضرعي
 : عباسلا .طغضلا : سداسلا .مّرَوْلا : سماخلا .ءالتمالا : عبارلا .ظلغلا : ثلاثلا

 رئاسو لوصف عبرألا يف دجوي «ضارمألا سانجأ ةثالث مض دقف .لاصتالا قّرفت
 .فيخم عومدلا ٌليلق «نانسألا

 .بطرلا ٌدرابلا وأ سبايلا ٌراحلا امأ نْيَعلا .جازم ٌداسف : يناثلاو لوألا : ببسلا

 ٌراحلا وأ ءبطرلا ٌراحلاك بكرم طلخ ٌداسف : سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلافلاو

 .بطر .دراب وأ ,سباي دراب وأ «سبيايلا

 .سكعلاب وأ ةّيفيكلا ةّداح ةيمكلا ةليلق امإ ٍةَّدام ٌبابصنا: عباسلا

 .رظنلا ٍِفعض عم فّشختو ؛نيعلا رْعَك ين هدجي سبي : لوألا : ةمالعلا

 .رظنلا ةمالّسس عم نيعلا رْعَق يف دجوت ةليو ةبوطر : يلاثلا
 سأرلا ٍيفو اهيف ُلَقِبو نيعلا رعق ف عالتما : سداسلاو سماخلاو عبارلاو كتلاثلا

 .ببسلا ةناكم ردقب رّصَبلا ٍناصقن عم

 .ًاكج رَظَتلا ٍنالطب عم نيعلا ٍرْعَق يف ملألا ةدش : عباسلا

 جازم دسف ةقبطلا هذه جازم ّدسف اذإ هنأ ملعت نأ بجي لب ءادج ٌرسع : ُجالعلا
 ةّيميشملا تدسف اذإف ّيلَوَأ ةعيبت اهيف ايتو اهيلإ تأي اهءاذغ نأل «ةيديلججلا ةّيوطّرلا
 .ضرعلاب رّصَبلا رْضَي هنإف «ةيديلجلا ءاذغ لسف
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 نأ بجاولاو «هيسفنب ٌرضي هنإف ةقّدَحلا ةلابق هنم ناك امف : ةيديلجلا ماّدق ام امأف

 .ناكرإلاو «سُْدَحلاب كلذ فرعيو ءاهنم هجالع نكمي ام «!23)ةقحالم ىلإ ردابي

 وأ «درابلا ىلإ وأ ٌراحلا ىلإ امإ جرحت ْذَق ام رادقمب اهجازم ليدعت : جالعلا هْجّوَو

 .هيلدأ نم رّهظي ام بسحب بلاغلا نم غرفتسُيو «سيايلا ىلإ وأ «بطرلا ىلإ

 ٌتملع دق امب هجلاعتف «طْعّنضلا وأ ِمَّرَولا ببسب رظنلا يف ٌرّرِض لّصحح دق ناك نإو

 .ءاملا ءدب جالعو فّوجألا بّصَعلا ضارمأ نم
 ردا 7 7 50 : ' أن 7 و 8

 قرفت لصح دق ناك نإ «ملالا نيكست يف دهتجاو بطي امب هجلاعف سبيلا امأو

 .لاصتا

 بسحب روكذملا جالعلا لثم اهجالعو «ةبلُتصلا ةقبطلل ضّرعي ضارمألا هذه لثمو
 .بلاغلا ظلخلا

 لع اهبيصيف «ةّيميشملا ةقبطلا امأف : 2024 ةيطارقبلا تاحجلاعملا يف يربطلا لاق

 .ُمّدلا اهيلإ ٌبصني ام ًاريثكف ءأقورع اهيف نأ لجأل كلذو «ةيوّمَّدلا ضارمألا رثكألا
 .نيعلا رخوم يف مّلألاو ةرْمُلا ىرت نأ اهِضَرَم تامالع نمو

 نيعلا يف ٌريطقتلاو «كلذ دعب ةَماّجِحلاو ؛خوبطملاب ةعيبطلا لحو ءُدِصْلا : اهجالعو
 ,روفاكلا دوربو جزبدلا مث «ضيبأ فايشأب علطلا دامضب اهدّمضو «ضِّضَحلا روطق نم

 .نيذابرقألا يف كلذ َعيمج اهركذو

 : ةبلّصلا ةقبطلا ضارمأ امأو

 فورعملا عادّصصلا وه : كرتشملاف ءاهّصخي ناضرمو ٌدلرّتشم دحاو ةئالث يهف
 ثدي :ةظيلغ ٌةَبوطر وأ ٌراخب فُحَقلا ىلع عوضوملا ءاشِغلا يف عمتجا ىتم هنإف ةَْيبلاب

 يف ناك نإو «ةرمح ريغ نم نافجألا ءاخن رتساو لاوزو ظوحج ملألا عم نيعلا يف

 قْمُع يف ليلعلا هدي ٌمَلأو امكرح هلق عم ءظوحج نيعلا يف ٌتدح مرو ةقبطلا كلت

 .«ةظحالمو َّس يف 123١(

 .انيديأ نيب يتلا ةطوطخملا يف طقس هيفو ثلاثلا بابلا (124)
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 سي اهب ناك نإف ءاهيضَرَم يف ءىطخت ال 025 ناتمالع ناتاهو ءاهرخؤم ىلإ نعل
 قارتخاب نّْيعلا رْعَف يف ٌنسحتف ءارفصلا نم ناك نإو ءِفلحت ىلإ بِذَجنت اهنأك دجيف
 عضوم ِّيأ يردي الو «ةكحو ٌدّدَت نّْيعلا رْغق يف ٌدجيف ظيلغ مد ْنِم ناك نإف «بّهلتو
 ظ .نيعلا يف هكحي

 .ديدش اهُمَلأف نْيَعلل ءاطولاو شرُملاك اهثوك ةقبطلا هذهو

 0129 ضيبأ فايشأب نيعلا لحكو ٌبيطرتلاو ُنييلتلاو ٌحارفتسالا : ءالتمالا جالعو
 (02ة) لجو ضيبلا ضايب وأ ءاسنلا نّبلب ضيبأ (1277نيزَر ريعش هعم َكلَحُي ايميلقإ ريغب
 رثكأ ءظوحجُجلا ّصقن اذإف ءابتدح ىلع نيع لك ًابروَم اهدشيو ءدرولا ءامب ةدافرلا

 نم اهيلع ًابلاغ ناك ام امأو](029 شاكشخلا ءامو سأرلا ىلع ٌراحلاءاملا بص نم

 ملا طوعسو «يكططضصملا طوعسب ةيلاغلا ةبوطرلاب هطّعسو ءهبّسحب .صقنيف طالخألا
 ةعفنم ةّلعلا هذه يف سيطعتالو ؛نهدو دولا ءامو لكلا مشب هْعَنما ساطٌعلا طرفأ نإف

 ةقبطلا هذبب ّضرملا نأ ُثدقيت اذإ نّيَعلا ضارمأب ةريبخ تناك ةأرما ٌتيأر دقلو «ةميظع

 ريعشلا ٌروطق غارفتسالا ٌدْعِبف ءأيوارفص ضَرَملا حص نإف ءديمككتلاو سيِطْمّتلاب هئرب

 يدامّرلا لُحك مث ؛لاهسإلاو نيلافيقلا نم دّصقلا َدْعبف ًايوهد ناك نإو ءابدنهلا ٌدامضو

 .ةروكذملا ةنقحلاو «َباَتِعلاو علطلا ءامب طوعسلاو باّنعلا ٌروطقو رفصألا

 ٍدحأ ىلإ ُتَتْلا دق نأك سحت نأ : ىهو ءاوتلالاب فرعت ةلع ةقبطلا هذه ٌبيصتو

 ةّيميشملاو ةيكبشلا ىلع لقثتف «ةيجاجزلا فحب متاّمْسلا ةّمَداصُم نع نوكتو «نيبناجلا

 .اهيلع ءىكتتف

 رحلا يف يشمي الو «يطوريقلاب ُحيرمتاو مامَحلاو نربالاب شاعئإلاو بيطرتلا هجالعو

 .«نيتمالع نيذهو» لصألا يف (125)

 .تاملك دعب يتأتس اهنأل ءاهل موزل الو «ءاسنلا نبلب» ةدايز ب يف (126)

 .«نيدر» لصألا يف (127)

 .«ليو» س يف (128)

 .ب نم طقسلا ءادتبا (129)
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 مها" هاا فزا

 .لاوزلا ةعيرس ةلعلا هذهف «هرهظ ىلع مونلا عنماو «درولا ءامب لوُلبم ٌمُقْرُي ههجو ىلعو الإ

 .اهيلع اهئاكتاو اهل تاقبطلا ةلمج ةمحازمو نيَعلا ةّدَّس نع ثدحي دقو

 نإف ءردنُكلاو يكطصملا ٌحضمو ريبدتلا فيطلو ٌةرغرغلاو ٌعارفتسالا : اهجالعو

 اهعبت ناف ؛يليغَملا افوّرلا ١ ءامع افاذم ٌداحلا رجألا فايشأ مث ةبذاحلا نَمِحلاف تجتحا

 .هجالعب اهجالعف «ٌعادص

 امف «َّمُفَن قفتا اهْيَأ «تارارملا ءسرونيل رجح ,ءجّروريفلا : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ريشابط «لجرفسلا بح بل ءانوطق رزب ٌباعل «ءاسنلا نبل : ةبوطر لضف نع ناك
 قرع الخك سبيلا نع ناك ام .عْمت رضح اهّيأ ءلَّمَحلا ٍناسل ةراصع ءروفاك ريسي عم

 نمو ليق ام لثم هيذغو ءًادامض طرفملا عجولا نكس ءدوسألا شاخشخلا نبل ؛حافلا
 ,(030 ول (130)ع اصفلا

 .ب نم طقس نيفوقعملا نيب ام (130)
 .36 ينعت : ول (131)
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 له

 حرا

 يلج يال ىج
 ىسموزد) نيد صاس)

 ىيييمي دم نعرحب جممأ_ تمرص

 يرونلا بّصَعلا ٌضارمأ

 «بكرم امإو «طيسب امإ «ةثالثلا ضارمألا ماسقأ ُدحأ يرونلا بصعلل ضرعي دق

 نس يفو ءأفيصو ًاعيبر كلذ رثكأو «لوصفلا رئاس يف دجويو لاصتالا قّرفت امإو
 .فيُحم (ةبيبشلا

 .هيلإ بكرم طلخ ٌُبابصنا (2 .هيلإ ءادوسلا طالخألا دحأ ٌبابصنا (1 : ببسلا

 كلذ ثدحي دقو «,هّلاصتا قرفيو رادقملا ريثك ظيلغ طلخ وأ ٌداح طلخ ٌبابصنا (3

 .ٍديدش ٍءيف نع وأ «سأرلا ٌُبيصت ٍةَّطَقَس نع

 ٍضعب ٍرّيغت عم سأرلاو ندبلا جازم ىلع ٌّبصنملا طيِسَبلا طلخلا ةبلغ (1 : ةمالعلا

 رّيغتو نْيَعلا ِرْعَف يف لَقث عم .جازملا ىلع هيلإ ٌبصنملا بكرملا طلخلا ةبلغ (2 .رظنلا
 ًاطغض وأ ٌةدش ٌتّتدحأ امبرو «,ةّبصنملا طالخألا ةرثك بسحب (32رظنلا

 .اذه دعب ونحب (3 2133![هركذنسو]

 ءابيف ضرَملا ةياكن بسحب رّظنلاب ةراض ةبّصَعلا هذه ضارمأ نأ ملعا : جالعلا

 ءرظَنلا مدع ىلإ هنم ٌعْلَي ْلق ناك 1340[نإ] ءاهئزب يف عّمطت الف ءءّربلا ةَّريسع يهو

 غلاب : ثلائلاو يناثلا يفو ؛ َغامدلا يقنو َبلاغلا طلخلا : لوألا مسقلا يف غرفتسا لب

 دق ناك نإف ىءاَذْعلا لّّدعو ءجارملا رحلصأو «بلاغلا طلخلا نم ةصاخو رثكأ ةيقنتلا

 .(رظنمل» س يف (132)

 .ب نم ةدايز (133)

 .انتادايز نم (134)
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 نإ ءاذه دعب امِهَعِضْوَم نم امهجالع ىلع فقتف أطغض وأ ٌةدش طلخلا ةرثك بجو

 .ىلاعت هللا اش

 اهْيأ ءنيتلا نبل 0 : يي رطل وخلل ةراصع : كلذل ة ةعفانلا تاد درفلا

 0 اذه وأ ُْف مدقت مث ةردحخخا ةيودألا َّ ّضعب

 : يرونلا بّصَعلا لاصتا ٌقرفت
 هرثكأو ءلوصف عبرألا يف ُدَجوي «بابسأ ةعبرألا دحأ َبيقع رَظُنلا ٌمدعُي نأ وهو

 .فيخم «بابّشلا نس يفو ءافّْيص

 .ءايشأ ةعبرأ دحأ : ببسلا

 ريثك ةّيفيكلا .حلاص وأ «ةيفيكلا ٌداح ٌراح ةيّمكلا ليلق امإ طلخ ٌبابصنا : لوألا

 .ةيمكلا

 .سأرلا ّمُأ ىلع ةّطقس : يناثلا

 .(135). وفايلا بيصت ةبرض : ثلاثلا

 .ديدش ءيق بيقع : عبارلا

 سنو ملأو ٌعذل هعم نوكي (1360نأ ٌداح طلخ بابصنا نع ناك ام : ةمالعلا

 .نيعلا رْعق يف دجوي

 .ةئغب ٍرظنلا مدع كلذ ٌميمج ٌعبتيو «ريبدتلا فِلاسب فرعي بابسألا يقاب نع ناك امو

 .بلح لهأ ةيماع نم يهو «خوفانلا» لصألا يف (135)
 .(وأ) لصألا يف (136)
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 بابصنال نّْيَعلا يف ًادوجوم مّلألا ناك نإ لب ءاهئرب يف عمطُي ال ةلع هذه : جالعلا
 .ملألا نيكست يف دهتجاو ,طلخلا كلذ يقنف ٍطلخألا ِدَحَأ

 مث ًالوأ أتنخ َنيعلا (137)نأ يداب ببس نع هلاصتا قرفت مئالع ّصحتأ نأ ملعاو
 ال ضرم اذهو ءكَتَهنا دق ٌبصعلا نأ ملعتف ءرظنلا ِمَدَع عم أطلتو روغت ٌدوعَ
 .جالع (138)هلوزي

 لب ءٌبكرم الو طيسب ءدب هل ّجالع ال ضرم هنأ تفرع دق هل ةعفانلا تادرفملا

 ةيوذألا ضعب غارفتسالا دعب لمعتساف ءبّصَعلا ٌسح ةوق ببسب دوجوم ّمَلأ مث ناك نإ
 رضَح اهيأ «لثام زوجو «نويفألاو .دوسألا شاخشخلا نبلو حافللا لصأك ةرّدَخُملا

 نيعلا طسو يف هنم عضي دقو َنيعلا هب دّمضتو ٍنارفعز ٍريسيو ضيب ةرفصب طلخي
 رضح اهُّيأ «نارفعز «ناريمام ءنوراسأ «راجئسلا : كلذل تادرفملا نم ديفي اممو ءاضيأ
 اهدحأ ٌلامعتسا نكيلو ءابيلإ طالخألا رادحناو ٍداوملا بابصنا نم عفنُأ ًادامض لمعتسا

 .ركذ ام تارّدخم نم اهملأ ٍنيكستو اهلاصتا قرفتل ُدَجويو «ٌبّصنملا طلخلا ىضتقمب

 .نيثالثلاو نماثلا لصف نم : ءاذغلاو

 :راشعنالا

 .ةلحخادلا نيعلا ءازجأ رعيمت ف رونلا دَّدَبت وهو

 لاصتا قّرفت ْنَع وأ ءركذ دقو «يبّنِعلا بقث عاستا امإ : ةثالث دحأ : ببسلا
 نع 039نوكيو ءفّوَجألا بّصَعلا فرط عاستا نع وأ ءاضيأ ركذ دقو ةيكبشلا
 نم ٌدعيو ءهّمف ٌدشت يتلا ةّئالثلا لّضَعلا فْعَض نع وأ ؛هدّدمب طلخ نع امإ : نيرمأ

 ةبيبشلاو ابصلا نس يفو ءافيصو ًاعيبر رثكأو ءلوصف عبرألا يف ُدجوي ,ةّلألا ضارمألا

 ىلا ىلا 4# # ىلا

 .فيحم صره وهو

 .«نم» س يف (137)

 .(هئربي ال» ب يفو «هليزي ال» باوصلا لعل (138)

 .هبابسأ س يف (139)
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 ْتركذ دقف ةيكبشلا ةقَبَطلا لاصتا ٍقّرفت نع وأ ةّقّدَحلا عاستا نع ناك ام : ةمالعلا

 لطب ةّيكبشلا قّرفت يف هنأل ءأليلق ًاليلق َرظَنلا هيف لطي : ثلاثلاو .0*0)اهنكامأ يف
 .تملع دق اي هَهَنْعَب

 0410[ رعك] يف لَقُب ٌدوجو هُيمالعف هدّدمي طلخ نع بّصَعلا ,عاستا نع ناك امو

 .نوكس نع ثّدحَت ٍةملظ عم نيعلا

 ٍةَملظو نْيَعلا ظوحججب بّصَعلا َمُف ّدشت يتلا ةثالثلا لّضَعلا فعض نع ناك امو

 .ًاضيأ اليلق اليلق رطُتلا
 .ةيلخادلا نيعلا رخآ يف ًاددبم ٌرونلا نّيبتي بصعلا فرط عاستا نع ُثداحلاو

 فرعي ال نم هببشي ىتح َهّنَبلا ْرْثَأ هل ٌنيِبتي ال ةيبنعلا بقث عاستا نع ثداحلاو

 ' .دوسأ ءام هنأ ضَرَملا اذه

 نيعلا يف ُثبثي سيلو «ةماقتسا ىلع بّصَعلا نع جرحي رونلا نأ كلذ يف ةلعلاو
 ٌراشعنالا َنوبسني مهنإف ءلْحَكْلا ةعانصب نوريبخلا نوبرجلا امأو «ةقّدَحلا بقث عاسّنال

 عاستالا َجالع فِلاخُي ال هنإ ,جالعلا كلذ يف مهُدصقو «ةقّدَحلا ىلإ ال ءبّصَعلا ىلإ

 ثدحي َعاستالا نأ : وه راشتنالاو .عاسنالا َنيِب ةقيقحلاب قرفلاو ؛ ةّيبَنِعلا نع ثداحلا

 .رونلا يف ٌراشتنالاو «ةّيبِصعلا وأ ةّيبنِعلا ِةَقبَطلا يف

 ٍِبِقَعِب ضَرَملا اذه ضرعي ام رثكأو .هل ضَرَع راشتنالاو ٌضرم : عاستالا ةلمجلابو
 .كلذ هبشأ امو شُحَولا مُحَّلو رقّبلا محل لثم ةظيلغلا لكاملا نم ٍديدشلا عادّصلا

 .نيرشعلاو سماخلا لصفلا نم : ءاذغلاو

 عادّصلا ىنعم يف ركذيس امب عادصلا .جالع ىلإ ردابُي نأ يغبتي : جالعلا
 .اهلك رئارملاو ناقطيفطصا فايشأب ءاقنلا دعب نيعلا لحكتو «142)هماسقأو

 .«اهوادج يفه ب يف (140)

 .(هبابسأ) س يف (142)
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 .راشتنالل فان هنإف املا هب جلاعُي ام ٌعيمج : ةلمجلابو
 دْصَملا دعب هدّمضو ءأربي هنإف هقاخت الف نيعلا ٌبيِصُت ةمدص هّببس ناك ام نأ ملعاو

 ةيودأ كلذل نيذابارقألا يف ىرتو «يناحير بارشب ًالوبجم جئوبابلاو ءالقابلا قيقدب ةيقنتلاو
 .ىلاعت هللا اش نإ «عفانلا ةغلاب امريغو ًالاحكأو

 ٌراشتنالاف ءبلغألا ىلع ءرب هل ام امأف : (143)ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 أري. ٌعونلا اذهو ءرجراخ نم نّْيَعلا ىلع درت ٍةلاح وأ يرض نم نيعلا ٌبيصي يذلا
 .0441طرفم ًاميظع ٌراشتنالاو ةميظع ةياكنلا تناك نأ الإ ,رثكألا ىلع

 .رثكألا ىلع أريي ال كلذ نإف احلا ماسرسلا وأ رشاملاو ةقيقّشلا نم ريصي امأف

 اذهف ءٌرونلا ٌرشنيو ةقدَحلا عينت نأ وهو «راشتنالاو عاسنالا» هل لاقي رخآ عونو

 ظ .هيف نْيَضَرَمْلا عاتجال هئرب يف عمطُي ال

 اهُدٌّدميفءةداح تاراخب يف ضرعي عادصل ةفوجمملا ةبّصعلا يف نوكي نأ امإ ٌعاستالاو

 .تاقبطلا دّدتو ةّيكبشلا قورُع يف ةرجبألا هذه ٍناقتحال بقثلا يف وأ ءاهعسويو

 ًاعفد اهعفدتف اهُحسفتو؛ةقبطلا المت َةَبرضلا نا وهفءةمذص نع ثداحلا عاستالا امأو

 هبت عسّناف بلص مسج هيف عفُد ول بوقثم بطر ٍدلج لثم ءٌبقتلا ٌعيمتيف ًايوق
 ةيبنعلا ةيقب يف ثدحي امنإ يدابلا ببسلا نع ثداحلا ٌعاستالا ناك املو «رارطضالاب

 ظ .رونلا هل يجر ةيبصعلا نود

 : يداب ببس نع ناك ام امأ : هجالعو أَريَي نأ لقف ةبِصَعلا ٌعاستا هكّراش امو
 الو «قوف نم ءاودلا ىقست الو «ةنيللا نّقَحلاو نيقاّسلا ىلع مجاحّملا ٌعِضوو ٌدصفلا

 هرّذحو هَفاَربلا ءيشلاو سمشلا رَظُن نم الو «ةتبلا هرهظ ىلع 1452[مونلا نم هنكف

 ءيتارم سمح ءاسنلا 0460[نبل] نم هنّيع يف موي لك ٌبِلحاو «ةّيْمجلا همِرلاو ؛عامجلا
 .121 ص نوئالثلاو نماثلا بابلا (143)
 .«طرفم مظع» لصألا يف (144)



 .راحلا ءاملاب نيعلا دّمكو ءايانشورلاو نوقيلسابلا ىلإ هلقناو ءهمساب ركذي امب هدّمضو

 رصَبلا نم فلخت ام ظفحاو «لعافلا بّبسلا جالع هجالعف لخاد نم هببس ناك امو

 ةلومعم ةحيرش عضوب راشتتالا ٌبحاص رمأي لاحكلا يلع ناك دقو ءنّسَحلا ريبدتلاب

 .ةبقّثلا ميوقتو ةيبّعلا ةّبقثلا ةيوست كلذب ديري ءاهيلع اهّدشيو نّْيَعلا ٍفصن ةئيه ىلع

 ٌُبيطرت ٌعفنيف ةسوبُي نع ناك امو هل َّجالِع الف ًايعيبط هنم ناك ام : خيشلا لاق

 اهلسو نيغذّصلاو نيقاَملا قرعل دّصفلاب ةبوطر نع ناك امو :غامّدلاو نّيَعلا
 ىرخألا لحبكاو لكلاب ًاجوزمم سأرلا ىلع حلمملا وأ حلاملا ءاملا ٌبصو ٌعارفتسالاو

 «تالايكملاو ءاملا لاحكأو «ةَرَّتلا ةّماَجح هٌعفني اممو ءىلوألا َكِرْشُت الثل] ىبرملا ءايتوتلاب

 .ىلقابلاو تادّربملاب ٌدامْضلا دّصَملا ّدعبف : ةمدص نع ناك امو

 ,(147[عنيثالثلاو سماخلا لصف نم : ءاذغلا

 : مرولاو طغضلاو يرونلا بصعلا يف ةئداحلا ةدسلا

 نس يفو ءعيبرو ءاتش هرثكأو ءلوصفلا رئاس يف ٌدجويو «ةيلآلا ضارمألا نم وهو

 .فيخُم ّضّرم وهو «رثكأ لوهكلاو ةبيبشلا
 حشرتو هيلإ غامّدلا نم بلجنت ٍةبطر ٍةدراب لوضف نع نوكت ةدّسلا اما : ببسلا

 .نامزلا لوط ىلع هيف

 بّصَملا سفن ىلإ ٌبصنت ةريثك ةبوطر امإ : نيببس امه نإف ءطغضلاو مّرَولا امأو

 .(148)همّروت وأ هطْعضتف

 طغضلاو 20490[نيعلا] رعق يف لقث هعبتي الو ءبّصَعلا نطابب ّصتخي مّرَولا نأ ملعاو

 ءاب نم طقس (147)

 .304 ص نيلاحكلا ةركذت نم هانححصف ءمقتسي الو ؛همروب وأ هطغضب» لصألا يف (148)
 ظ .س نم تطقس (149)
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 يف لقث هعبتيو «ةبلّصلا وأ ةيميشملا يف ثّدحي مرول وأ ةروكذملا ةبوطرلا امأ هجراخحي
 .(1500نيعلا رْعق

 نوكي ال : يناثلا .ةتبلا رصّبلا اهيف لطبي ةدّس امإ : لوألا : ءايشأ ةثالث : ةمالعلا

 نينيعلا ىدحإ ٌتضمغ ىتم : ثلاثلا .سأرلاو نيعلا رْعق يف ءالتماو لقثو ٌعَجو اهعم

 .قيضب ىلإ ةقّدَحلا عستت الف

 (05ة)زاربلا ردقب ليلقلا هعم رصبيو ٌمَجَو الو لقث هعبتي هنإف طغضلاو مّرَولا امأو

 .امهنيب قرفي نيذهبو «هلاح نع يبّتعلا ٌبقث رّيغت نينيعلا ىدحإ ٌتضمغ ىتمو ءبّصَعلا

 ٌدقفي ٌرصَبلا ناك«بّصَعلا كارتشا دنع رونلا عَمْجَم يف ةدّسلا تناك ىتم هنأ ملعاو

 تضرم نيعلا يف نيبب نأ ريغ نم هئلج

 .خسار رجح هيبش ةهبجلا قُمُع يف ّدجت نأ : هتمالعو

 املا ءدب جالعبو «ةقّدححلل ضراعلا قيضلا ,جالعب ملاعُي ضرملا اذه : جالعلا

 نإف «ةرغرغلاو اياقوقلا بحو جرايالا بحب سأرلاو نّدَبلا ىقني نأ وه ةدسلاب صاخلاو
 قيرلا ىلع ٌءيقلاو .باتكلا اذه نيذابارقأ يف ًاروكذم هارت امب طوعسلاو ٌسوطغعلاف َنمزأ

 يحاونلاو فارطألا ِكلَد ةرثكو ءنْيَغْدَصلا ىلع ىقّلَعلا ءاقلاو ءَنْيَكأملا يَقْرِع ُدصفو

 لعجاو «ءاملا ءدب يف هلمعتسا ام «لاحكألا نم كلذ دعب لمعتسا مث اهّدشو ةيلفتسلا

 .نيعلا يف هنم رطقو ّراحلا ءاملاب هّجَولا لسغو ماّمحلا ىلإ لوخّدلا دعب لْمكلا

 راخم لع وأ ءاهفشك لنع (152) رسولا ةَّمْغ لع بابكنالا : هعاونأ رج الع دوجأو

 304 ص نيلاحكلا ةركذت يف لاق ءطقسو بارطضا نيفوقعملا نيب يتلا ةرابعلا يف (150)

 يف ةصاخو ءالتماو ًالقث دجي ناك نإف ليلعلا لأست نأ مرولاو ةدشلا نيب قرفتو» 5

 اهتطغضف ةبصعلا هذه ىلإ غامدلا نم تلاس ةبوطرلا نأ تملع نيعلا رعق يلب امم قمعلا

 .«ةيصعلا يف ةدس ةلعلا ىلع لد ءالتماب الو لقثب ال ليلعلا سحي مل نإو ...اهارجم تدسو

 .«دازيلا» س يف (151)

 .سوؤؤرلا اهيف حبطي يتلا ةاطغملا ردقلا : ديري (152)
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 2 دجنو ياقنلا لعب كلذو (ةريغو ٍشوحولا دحأ محل [هيف] خبط لك (153)ءارب رذق

 .ىلاعت هللا اش نإ «كلذل ةعفان ًالاحكأو ةيودأ نيذابارقألا

 لوزي هنإفءأطغض وأ ًامرو ناك نإف «ءربلا ريسَع وهف ةَّدّس ُضرملا ناك نإ ملعاو
 .هببس لاوزب

 بكرم وأ ناك ٌدرفم هئرب يف عمطت الف امكحتسم هببس ناك نإ : هل تادرفملا
 ىاجرعلا ةَعيرصلا ةرارم ةضاخو «تارارُملا ٌميمج هعفني مكحتسم ريغلاو «تملع دق (؟

 اهيأ ,ءقشأ «يّئرطلا نيتنسفالا ةراصع «نارفعز ءرضحألا جئايزارلا ةراصع ,دوسأ لفلف

 : ةيرونلا ةبّصَعلا مف ىلع يتلا ةثالثلا لضعلا ءاخرتسا

 ؛ةيلآلا ضارمألا نم وهو ءرّصَبلا ٍةملظ عم ,جراخ ىلإ ةزراب َنيعلا ىرت نأ وهو

 لوهكلاو خياشُملا نس يفو ءافيرخو ءاتش هدوجو رثكأو ءلوصف ةعبرألا يف دجويو

 .رثكأ

 ىتح طرفأ نإو ههْعَمِحِي هنأل رودلل ديج كلذو «حْنَشّنلا نم ٌعون هل ضعي دقو
 .افوخم اكيدر ناك .بّصَعلا مف ّدسي

 .ةيروُتلا ةبصعلل هكسم نع هيخرُي لّضَعلا اذه ىلإ ٌبصني ٌبطر يام معلب : ببسلا
 .هجنشي ةّياكنلا ٍديدش ٍدرب نع وأ هجازم سْبِي طرق نع امإ نوكي هجنشتو

 اريثك ءاخرتسالا ناك نإو «رجراخ ىلإ ٌتَبْتَو ْتَّظَحَج دق َنيعلا ىرت نأ : ةمالعلا

 ةمالعو ءهبسحب فُعض ًاليلق ناك نإو ٌُدِّدمتت ةّيرونلا ةّيصعلا نأل ,هعم رّصَبلا لطب

 ..جازملا تامالع نم ٌرَهظي ام ٍريبْدَتا فلاس هجّئشت
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 جرايألا بحب هغارفتسا ءايشألا ٌعفنأو مَمَلَبلا نم سأرلاو نَدّبلا ةيقنت : جالعلا

 دق امب لحكاو 2154[جرايألاب] ةرغَرعلاب ُةرمأو هَريغّصلا لفيرطإلا دطعأو ءاياقوقلاو

 ,05ة)نْذَألاِب سأرلا مّدقمو ةَهْبَجلاو ٌغادصألاو سأرلا دّمضتو «يّرقُيو ٌضبقُيو دي

 .دشُيو يوقي هنإف

 يّوقي ام هنأل ,ٌجلاعي ال ءتملع دق م ٌجتشتلا ثالثلا لّضَعلا هذهل ضرعي دقو

 دوفن عئميو بّصَعلا مف ٌّدسي نأ ىلإ كلذ ٌداز نإ لب «قوف ىلإ اهُمفريو اهّدِشيو نّْيَعلا
 ,(05©)رونلا

 اهجنشتو اهِروَغو نْيَعلا رومغ عم لطب دق رَّصَبلا 257[ىرت] نأ كلذ ةمالعو

 ظ .ءوتن اهمدقتي نأ ريغ نم

 نم ًافَرَط كلذ نم ىرتسو ءطّرفت الو ؛تابطرملاو تايخزرُملاب :.كلذ جالعو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «نيذابرقألا

 قرو ءام «يناتسُبلا وأ «يّربلا نوتيزلا قرو ءام «ةّئرلا ءام : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 دمتإلا هب ىبرم ةأمكلا ءامو .طوعسو الحك كلذ عمت رضح اهيأ ءرضخألا سآلا

 .نينافشلا مد رّيونصلا ناخد كلذكو .ًالحك عفنلا غلاب

 .نيثالثلاو عباسلا لصف نم : ءاذغلا

 ّنسو ءاعيبرو ٌءاتش هٌرئكأو ءلوصف عبرألا يف دجويو ءعضَولا ضارمأ نم وهو
 .ملس «نايبصلاو ةلوفطلا

 0 .س نم طقس (154)
 .«ندالاب» لصألا يف (155)

 .هجالع بجو : يا (1569

 .ِس نم تطقس (157)
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 ضرعي دقو ُةَبْعب ديدشلا ءوّضلا ىلإ رظنلا نم ةّدالولا دنع ثدحي دق : ببسلا

 ,غامدلا ٍدرب نع ضرعي دقو «تملع دق ام «نيعلل كرحنا لضعلا ددمتك158 نع

 .ةطقس نع وأ «هتبوطرو

 ٌردني ام ًاريثكو ءالتمالا تارامأو ءَنْيَعلا دّدمت : يناثلا .فورعم : لوألا : ةمالعلا

 .ٌديدش ٌعادصو راوُدلاو 2*ردّسسلاو عرّصلاو سأرلا ضارمأب لَوَحلا

 .ريبدتلا فلاس : ٍةَطقَّس نعو غامدلا ٍدرب نع ناك ام ةمالعو

 زبخلا ءاذغ حالصإف ءعضري ًالفط ناك نإو ؛هحالصإ وأ ءاذغلا فيفخت : جالعلا

 يف رطقو «سأرلاو ندَّبلا بطري ام لكو ءابنم لمعي امو «نابلألا لكأ عنمو .هليلقتو

 ٌتّدح دق كلذ ناك نإ ؛نييرطلا سآلاو «نوتيزلا قرو ءاك ُضبقيو ٌّدشي ام نيعلا
 .لضعلا دحأ ٍةَواخر نع

 .باتكلا رخآ ةتوبثم اهارتو ءاروطقو ًاخوطلو ًانهد تاي رملاف هجْنَشَت نع ناك نإو

 ىلع مّهرصب َجّرخيل هولا ىلع عقرُبلا عضوي لوزُي ةدالولا دنع ضراعلا امأو

 م ناولألا ضعب .عضوب وأ ةّسْلِغ يف لوحلا هتلابق ٌعَضْيو ,رجارسب جلاعيو «ةماقتسا
 يذلا ٌنايرشلا لّوَحلا نم عونلا اذهل ٌدّصفُي دقو] اهملإ ليمل ةعيبطلا دصقتل لْبَق ركذ دق

 نم ِهِدَصف دنع رذجيلو «سأرلا مظعل اقصالم نينذألا قرع تحن وهو ءنذألا ٌفلخ

 .060:علْستلا مطَق ٌبجوي هرتب نأ نوطالفأ لاق دق ناك نإو هِرْثَب

 .نسلاو رحلا طرف نع لوحلا ُضرعي دقو

 نأب ةفرطلا جالعب نّْيَعلا جلاعو «يعيبطلا هلاح ىلإ ُهدرو _جازملا ٌحالصإ هجالعو
 .نبللا بلحو «نينافشلاو ماَمَحلا مد اهيف رطقي

 .(ددذه) نس يف (158)

 .هرارقتسا مدعو رصبلا ريحت : ردسلا (159)
 .ب نم طقس نيفوقعملا نيب ام (160)
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 رصتعاو تقُدو ةّيرط تّدخأ اذإ  يدنهلا قدنبلا يهو 61!« )ةترلا نأ ملعاو

 ] .لّوَحلا لاوحأ رئاس نم ًاعفان ناك ًالحك تلمعتساو دمثإلا هب بيرو ءاهؤام

 .هيف ثداحلا ضرملا ءربب هؤربف غامّدلا ضارمأو عرّتصلا ببسب ثداحلاو

 هجالعف ةطقسلا نع ثداحلاو ءمهِعّرصب ٌرذنم نايبصلل ٌتداحلا لّوَحلا نأ ركذ دقو

 ,ءربلا ريسع وهو «ةطقّسلا جالعب

 رذعت دنعو ًأطوعسو ًالحك ةترلا ءام هصخي اممو هلبق ليق ام : كلذل تادرفملا

 «قيتع بارشو درو نهدب ًابورضم ضيبلا ضايبب ٌدمضيو «نوتيزلا ٍقرو ءام هدوجو

 .برجم هنإف «كلذ لعفب طبرلا ةدم لاطُتو ءكلذ لعفي «نيعلا ىلع طَبرُي

 نمف ةطقس نع ناك امو (162)(هلوو عزل» لصفلا نمف دَّدَمَت نع ناك ام ءاذغلاو

 2163و لصفلا

 .دمتعملا نم هانححصف ؛ةيرلا» لصألا يف (161)
 .35 : ينعت ؛هلوو 237 : ينعت :رل (162)

 .38 : ينعت : حل (163)
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4 
 مس

 معشر

 ىف ) .يركا ىج
 ىسموزا نيد سكش)

 ايلي ايلي اركي 107 ناكخمحب حجاممأ . جب صال

 نيعلل ةكرحملا ةتسلا لّضَعلا ٌضارمأ

 ضارمألا نم وهو ءاهّلعف كلذل ءيسيف ءاخرتسا وأ جّنشت امإ اهدحأل ضرعي نأ وهو
 ,ياشملاو لوهكلا نس يفو ًافيرخو ًءاتش هرثكأو «ةنسلا لوصف عبرأ يف دجويو هةّيلالا
 .ًاريثك ًاضيأ ٍنايبصلل دجويو

 سبي عم هسبيو] غامُدلا .جازم ةرارح ٍطرف نع نوكي دقف جئشتلا امأ : ببسلا

 ّبجوأ ٍديدش ٍدرب نعو «نيعلاو 2159[غامدلا جازم ةرارح طرف هليلدو «نيعلا جازم
 .ريبدتلا فلاسب فرعيو ءاهجتش ةديدش ةياكن

 .لوألا سكع كلذل ُهْعِجْرَأ ءاهدحأ ىلإ تّبصنا ةيئام ِةَلَضف ْنعف ةيواخرلا انأو
 نإو «قوف ىلإ نيعلا ٌةلمج ُتلام تجَّنشت نإ هٌقوف يتلا ةلضفلا امأ : ةمالعلا

 تلام ُنيعلا تحت رتسا نإ لفسأ نم ينل امأو ءلفسأ ىلإ نيعلا ٌةلمج ُتَّلام ُتحترتسا
 ىري يذلا لوخلا كلذ عم ضرعو ,لفسأ ىلإ ُنيعلا تلام تجّتشت نإو ءٍقوف ىلإ
 .لفسأ ىلإ وأ ٍقوف ىلإ ةيديلجلا لاوز دنع ضرعي ا نيئيش ءيشلا هعم

 «تجّئشت نإف «ظاحللا ىلإ نْيَعلا تلام «تخرتسا نإ | «ربكألا قأملا يف يتلا امأو
 .ربكألا قأملا ىلإ ٌنيعلا تلام

 هعم ريصبُيو «نايبصلل ٌضراعلا ُلوحلا هنم ٌضرعيو ؛كلذ لثم ظاحللا يف يتلا امأو
 .هتحبص ىلع ءيشلا
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 امهنإف تحك رتسا وأ ء«تجنشت اذإ ءنّيَعلل َنيئَريِدُملا نيتلضعلا نم ٍةدحاو لك امأو

 ,هلاح ىلع احيحص ءيشلا رصبيو ءاجاج وعا نييعلا ف نائدحت

 «ضبقيو ٌّدشي امب ءاخترالاو ءلجيو يخرب امب ٌحنشتلا ءببسلا ىضتقمب : جالعلا

 ةيودأ نيذابارقألا يف ىرتو «َبلاغلا طلخلا لهسأف «ًءارفتسالا لّمحتي ٌنسلا ناك نإف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ أمات ًالعف ةيصاخلاو جازملاب لعفت تابكرمو تادرفُم كلذ لثا

 .قرّرلا وأ رْمَحلا ناولألا ضعب ملسلا بناجلا نم ,غدصلا ىلع لعجي نأ َلّوَحملا ٌمفني امو

 دحأل لافطألاب ًاريثك لوحلا ثدحي دق : (69ةيطارقبلا تاجلاعملا يف يربطلا لاق

 عقيف «غامّدلا نم سّنلا يراجم ٌدُسسَت تابوطر نع ثدحي رعادصل امإ : بابسأ ةثالث

 دّدَمتو««(نايبصلا مير» ةماعلا هيمستو «ةّدارإلا ريغ ىلع ٌثتاكرحو غامّدلا نم ٌرازتهالا

 اهنيب يتلا تاقبطلا رئاسو ةّيبنعلا ةقبطلا ٌبذجنتف «غامّدلا ىلع ةّعوضوملا ةّيِْشْغَألا كلذل

 ىلع لفطلا عضو نم لوحلا ثدحي دقو] لّوَحلا ٌرَهظيف ؛ةكراشملاب ةيشغألا هذه نيبو

 ٌجَوعملا سأرلا يف ٌرهظي م :(06©[دحاو بناج ىلع لفطلا نوموني نأب «ةعضرملا يدث
 ةعرف نم ُلَوَحلا مهب ثدحي دقو قدحاو ٍةهجو ىلع ًأدبأ ٌمونلا ناك اذإ نوؤشلا ةدايزو

 ءةعاس كلذ ىلع ٌدوعَتيو هيلإ ٌعزفي بناج ىلإ ٌرظنيف ٌعزفلا مهرفتسيف ِءيش ةَّطقَس وأ'

 دق نيعلا ذإ 2167)[ةهجلا كلت ىلإ رظنلاب حيرتسيو] ةهجلا كلت ىلإ ُنيعلا ٌبلقنتف
 .نكت مل نأ دعب ثّدحت ىتلا هذهو لّوَحلا ٌرَهظيف ءلُكّشلا كلذب تّلكشت

 كلذ نأل ل َجالِع ال لفطلا عم ُدَّلوي يذلا لّوَحلاو 0268)لّيجلاو ءاَوَّدلاب جلاعيو
 ةليجلا قيرط نم كلذ جلاعيو «ٌسفنلا ِهْنْدَأ ةثارو وأ «ةقلخلا يف تاقبطلا عضو يف ةلع 7 0 0 382 0 يل 1 7 سم

 20 ١ مس للا م - 0 را الو 2 2 ل هزل . د ا
 نيئريغص نيتبقث هنيعا هاجن بقثيو ع ٌرعزتي الو عقربلا هيلع رزيوءدربلا لفطلا سبلي نا

 .داتعمللا" هوشم سابتقالاو ؛:97 ص فنورشعلاو نماثلا بابلا (165)

 .س نم طقس (166)

 .رضاحلا انتقو يف ايملع لوبقم ريغ ليلعتلا : س نم طقس (167)

 .«لحكلاو» س يف (168)
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 ,«!6ة)طّسْولا ىلإ امتكرحو ءمقتسم طخ ىلع هنيع نم جرخي يذلا ٌرونلا نوكي ُثيحب
 يذلا وهف ِنْيَكأملا دحأ ىلإ ٌلوحلا ناك نإف ءاعفئرم وأ ًالقتسم ُلَّوَحلا ناك اذإ اذه

 ّدُم نيقأملا نم هيلإ لولا ناك بناج يأف «نيعلا رخؤوم ىلع لّوَحلاو لَتَلا هل لاقي

 بجي الو «َنّْيَعلا ٌميقتستف «هيلإ هرظن لفطلا ْميِدُي ءيش رحتآلا بناجلا نم غدصلا ىلع

 .كلذ لمعي نأ

 دق امهنإاف ,017©ةوقّللاو «جلافلا : لثم بابسأ نم رابكلل ُلّوَحلا ثدحي دقو

 .هلاوزب هلاوزو «ضرَملا ٍةاوادمب كلذ ةاوادمو ءثّدَحلاب ًالّوَح نائدحُي

 وأ بناج ىلإ ةيديلجلا ُكرحتو «تاقبطلا لاوز وهو ءًاضيأ ٍرابكلاب لوح عقي دقو

 جالعو «تاقبطلا نيب ةبوطرو ةظيلغ حير هببسو ؛لاوزلا ضعب اهعيضوم نع اهلاوز

 دفرو ,عقربلا يّبقث قيضتو ,عقربلا مازلإو ءءاَذِعلا حالصإو ةيقنتلاو ٌغارفتسالا : كلذ

 لفيرطإلا لوانت همازلإو ِنْيَعلا لكش ىلع ةلومعم ةحيرش هيف لِعُج دق ٍةَدافِرب هينيع

 .هجازم ىلع

 نع ضرعي دقو «ةبوطر نع نيعلل كّرَحملا لّضَعلا ضرم نوكي دق : خيشلا لاق
 نوكي امنإف ءلَضَعلا ٌجنشت هيف ٌببسلا نوكي امو «ةّداحلا ضارمألا يف ضرعي اك «ةسوُبُي

 الف لصألا يف ةّكِساملا لّضَعلا ٌجنشت امأو ءلّوَحلا ٌثّدحيف ءاط كرَحُملا .جنشت نع

 عرّصلا لثم ةّيغامد للع دعب لّوَحلا ٌضرعي ام ًاريثكو أّدج ٌعفني لب «ةفآ هل ٌرهظي

 .هوحتو رّدَّسلاو سطينارقو

 نيبناجلا ىلإو «نيئيش َءيشلا ىرُي يذلا وهءلفسأو ٍقوف ىلإ نيعلا لاوز نأ ملعاو

 لاح يف الإ | مهللا ءأريي الف هنم دولوملا امأ : هجالعو هب ٌدتعي ًاررض رصبلا رضي الف

 ةهْبَجلا يف حالسلا ٌعضويو دَهْشَملا يّوسي نأ هلثم يف يغبنيف ءأّدج ةبطرلا ةّيلوفطلا

 يف فيلكتلا كلذ ّمَجن امبرو «ةفلك ىندأب هرصييو «هتاذاحم يف هقحلي ثيحب ةلباقُملا

 .يرصبلا روحا ححصي يكل 5(ءممرذع بقثلا تاذ ةراظنلا لامعتساب أنه حضتي هلعل (169)

 .طورهلاانع 5نةطتومد نك يللشلا لوحلا انه فصي هلعل (170)
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 دعب مهل ضرعي يذلاو ءاميقتسم رظنلا لعجي امم مَّدلا لاسرإ ىلإ رِظّنلاو نّيَعلا ةيوست

 ريبدتلا فيطلتو ,غامدلا ةيقنت اولمعتسي نأ بجيف ءٌبطر جْشتو ٌءاحخرتسا هببسف رئكلا

 . ةيسيج و ,نوتيزلا فرو ةراصعب طيعستلاو ءللحا مامحلاو

 يمَح نكي مل اذإو «تاطوعّسلاو ةبطرملا تالوطنلاف سْبُي نم جْئْشَتلا نع ثداحلاو

 .نينافشلا مد نيعلا يف رطقيو «ةبطرلا ناهذألا عم لبالا نابلأ قس

 (زل» نمف سني نع ناك امو (17!)رل» لصفلا نمو ةبوطر نع ناك ام : ءاذغلاو |

 ,(472)(بل) نمف درب نع ناك امو

 .37 : ينعت : زل (171)
 .32 : ينعت : : بل 172(2)
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 يرجي ) لج
 ىسسموزت) يدا سكس
 دييامبامب 1310 احب تا تأ ا

 0173 نيَعْلا ةلمح ءوتن

 اهرادقم نع ةئئاب تيقبو جراخ ىلإ تزربو تظححب دق نيعلا ةلمج ىرت نأ وهو

 يفو «ءاتش هرثكأو «ةنسلا لوصف عبرأ يف دجويو «ةيلآلا ضارمألا نم دعُّيو «يعيبطلا

 .فيخم :«لوهكلا نس

 يروُتلا بّصَعلا مف ىلع يتلا ةثالثلا لّضَعلا ءاخرتسا امإ : ةثالث دحأ : ببسلا

 اذإ اصوصخو «17ةبعص ٍودالو َبيقع وأ .ٍديدَش (174قانخ نع امإو .ٌتملع دق اك

 كاتبنا نع نوكي دقو ءأطلت نْيَعلا دوعت لب ةّدم تبقي ال وهو ءاهّعم ثمطلا ردي مل

 .يرونلا بّصعلا

 ءاخرتسا نع ناك امف ,هبابسأ متالع امأو «هيف روكذمف ضرم ا ةمالع امأ : ةمالعلا

 ملعي َنييِقابلا نيببسلا دحأ نع ناك امو «176)هعضوم يف ركذ دقف ثالثلا لّضَعلا

 .لوادجلا يف هضرم ركذ دنع هتملع دقف ةبّصَعلا لاصتا قرفت نع يذلاو .رييدتلا قباسب

 .هبالع ٌتملع دقف لّضَعلا ءاخرتّسا نع ناك ام : جالعلا

 .جسفتبلا صرقب كلذ دعب هلهئمأو «قفزرملا نم هدّصفت نأ يغبنيف قات نع ناك امو

 .هردي ام يطعأف ءال ٌمفان ثمطلا زاردإ َّنِإف ةدالولا بيقع ناك امو
 . 8>همطغط لل وأ طعءممموأزؤ (173)

 .سفنتلا ىرجم يف رورملا نع سفنلا سيحب قتخلا : قانخنا (174)

 ؟هاوم2#1 ضاخنلا ءانثأ دهجلا نع مجانلا ه«مطاناطوع 1ةعصمدطوةهم انه دصقي هلعل (175)
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 .«لودجلا يفه ةدايز ب يف (176)
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 .ٌعفان ماسقأ ةثالثلا يف (177)نّيَعّدَنَألاو ةرقثلا ىلع ّمجاحملا ىقلأ نإ ةلمجلابو

 ءًاليلق رْهّظلا لي ام ىلإ ًةمّجحملاب ليمُت نأ يغبنيف 59 ة «نايسنلا ٌٍبجوي امم كلذ نأ ملعاو

 ءيقلاو لاعّسلاو ساطٌعلا نم مهغماو ءءاذغلا فيفختو ءافَقلا ىلع مْوّنلاب مهرمأتو

 «ةئيطو دئافرب نْيَعلا دش نم هرّمو ,ةّضباقلا ةّيلطألاِب نْيَعلا يلطتو ماعّلتلا نم ءالتمالاو

 قرو ةراصع وأ 2178 يعارلا اصع ءام وأ طابطبلا ءامو ءابدنلا ءامب ٌديافرلا لبث نأو

 ءامب لَسْعيو «ةعماجلا ةضباقلا ءايشألا عيمجو ايقاقألاو ُِساَحْشُحلا روشق عم نوتيزلا

 هللا اش نإ ةتوبنم ٌةيودأ كلذل ىرتو ٌةصاصر ابيلع دش ّآلإو َحَجنُأ نإف ءدراب حلام

 .ىلاعت

 ٌّضراعلا ظوحجلاو ةّدومْفم فرخألا بتعمل اا ممر نأ ” يق لع ىلا ثدالعلا

 00 .217دوجوم لضعلا فعض نم

 ءاخرتسا ٍةّدشل امإو «رج راخ ىلإ اهطاغيضنا ةّدشل امإ ظوحجلا عقي دق : خيشلا لاق

 .ةّروكذملا اهيقالعل ةضفاخلا تالضعلاو اهتاقالع

 هير نْيَعلا سفن يف ةَّداملا ّنوكت نأ امإف : اهئالتماو اهِلَقِثو ِةلقملا خافتنال ٌعقاولاو
 ءنَدَبلا وأ غامّدلا ةكراشمب ناك امبرو ءابب ًاصاخ ُالتمالا ناك امّبرو «ةبطر ةيطلخ وأ
 رجراخ ىلإ اهطاغضنا ةّدشل نوكي يذلاو ءءاسنلل ُتْمَّطلا ,سابتحا دنع ضّرعي ام لثم

 ؛ءيقلا دنع نوكي اك وأ «ديدشلا عادصلا دنع نوكي اكو «قئَحلا دنع نوكي امكف

 مل اذإ نيعلا ىلإ تّلام ةدام كلذ عم ناك امبرو هرُجَرّتلاو 18©ديدّشلا قلأطلا دنع وأ

 .قنعلا بناج يف ناذللا ناقرعلا امه : ناعذخألا (177)

 ءام وأ طابطبلا ءام» هلوق يف «وأ» ةملك نإف اذه ىلعو ءهنيع طابطبلا وه يعارلا اصع (178)
 . ينوريبلل ةنديصلاو «دمتعملا رظنا  ريسفتلل لب «رييختلل تسيل «يعارلا اصع

 .«رجالا دنع وأ ةدايز ب يف (179)

 .ةيملعلا ةيحانلا نم اذه انموي ىتح ًالوبقم لازام ليلعتلا اذه (180)
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 .(182)اهنفعتو (15!)اهعوم وأ ةّنجألا ٍداسف نع تومل ناك امبرو ءأيقت ٌسأرلا نكي

 لفت مل تحخرتسا اذإ.ةفّوَجملا ةبّصَعلاب ةطيحُملا ةلضعلا ءاخرتسا نم نئاكلا امأو

 لطبي الق ءطقف ةلضعلا ءاخرتسا نم ظوحجلا نوكي دقو ءرجراخ ىلإ تلامو هقلقُملا

 وأ قيناوُحلا لثم يف ُنيعلا ظحجت دقو «رّصَلا لطبيف اهكاتبنا عم نوكي دقو ءرصبلا
 ,نيعلا ءالتما طاغيضنا كلذ يف ٌببسلا نوكيو «ةئرلا تاذ ينو غامّدلا بجُح ماروأ

 ظوحجلا هعم نوكيف «ةقّدَحلا ىلإ ةعمتجم ةريبك ٍةدام نم ناكءاهِمّسَد عم نوكي ام ٌرثكأو

 نع ناك امو ءمَّظِع هعم نكي مل امبرو ًاميظع ناك امبرو ٍطاغضنا نم ناك امو ُمّظعَأ

 «نطابلا نم ديدش ديدمتب (183) 7 عت الو (هعم مظعت ال ةقّدَحلا نإف ةلضعلا ءاحخرتسا

 .ًةقلق كلذ عم ةَقَدَحلا نوكتو

 ءاقلتسالا ٌمونو نطاب ىلإ ٌعفاد ٌبْصَع هيفكيف ظوحججلا نم فيفخلا : جالعلا
 فايشف ةيودألا نم ةئوعم ىلإ جيتحا نإف «ضيمغت ةّمادإو ٍةكَرَح ٌةلقو ءاذغلا فيفختو

 نم ركذي امو «ةبطرلا دئافرلاب نيعلا طبرو ءهل دوهعم هباب يف ركذ امو «قامتسلا
 .نيذابرقألا نم هل تادامضلا

 . نيثالثو عبارلا لصف نم : ءاذغلا

 ٠ (854*نيعلا لازه

 وهو ءال ّصاخلا يعيبطلا اهرادقم نع ٌرهاظ اهاطلو ةّيِطال نوكت َنيعلا نأ وهو
 يفو ياتشو ًافيرخ هرثكأو «ةئسلا لوصف عبرأ 2 لجوي قدام ريغب ةيلالا ضارمألا نم

 .فيخم رثكأ لوهكلا نس

 .«اهتوق» ب يف (181)

 .«اهظقت» لصألا يف (182)

 .«سحأ الإو» س يف (183)

 .ططغطتماو 8نلطأ 184١(
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 ٌبيقع وأ «نيعلاو غامّدلا جازم ىلع ٌبلغيءسّبُي نع وأ «هببس ةقلخي امإ : ببسلا

 .ةيرونلا ةبصعلا كاتبنا

 : سبي نع ناك امو (ةفورعم هبابسأ متالع امإو «ةرهاظف ضرملا ةمالع امإ : ةمالعلا

 نم اهيف جي ام ٌرادقم نوكيو نْيعلا جازم سبي عم هسبيو «نّدبلا .جازم ةرارحف
 اهاصتا قرفت يف ركذ دقءبّصَعلا كاتبنا نع ثداحلاو «فاج سباي ليلق © 2ةااذغلا
 ,(186)ول

 ءاملاب هجولا ليطنتو «عباتتم ًاكلد نيعلاو هْجَولاو سأرلا ِكْلدو ةضايرلاب : جالعلا
 ٌجالع يقابو «هريغو ولُحلا زوللاك ةبطرملا ناهْدألا نم ءيشب ةجولا حسميو .رئافلا بذَعلا

 ىلكلا محش ةصاخو «ةمسّدلا ءايشألا ًَءاذغلا لعجاو ءسّنّيلا نم ضراعلا ةقّدَحلا قيض

 رَقَبلا يقاس مم مهطعسا ,0877تاجابذيفسإلاو ةّراحلا ةولحلا نابلألاو ضيبلا ٌرافصو

 ةَحلاملاو ةفيرحلاو ٍةّضماحلا ءايشألا رئاس نم هعنماو ءجسفنب نهدب لبإلا وأ ءنأضلاو

 ىلعو «هتخسن ىلع فقتسو يللا عياجلاب مهلحكاو هُجَوْلا ىلع مونلابو ةحارلاب هرمأو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ىرخأ هل ةيودأ

 قرو ءام ةراصع ءولح زول نهد ءءاسنلا نبل .جسفنبلا نهد : اهل ةعفانلا تادرفملا

 .ًاطوعسو الحك رضح اهي «ِنارفعزو ٍروفاك ريسي عم «ريشابط ءلّمَحلا

 امبرو «خياشملل ضرعي ام رثكأو (0188)َنْيَعلا ليم ىمست ةلعلا هذه : يربطلا لاق

 ةيضيبلا ةلقو «تاقبطلا ُسَلَتو «ةّبوطُرلا ٌناصقن يهو ءةدحاو نيع يف ناّبشلل ثدح

 ؛نيعلا يف يتلا فيواجتلاو تاقبطلا يه يتلا ةبّصَعلا يف يذلا رونلا ةلقو ءاهؤانف وأ

 .اهّئفَج قيطنيو ءٌبَهذ امبرو ءرّصَبلا فعضيف

 دعب نَدَبلا بيطرتو «ددّسلا حتفتو ءنَدَبلا غارفتسا بابشلا يف : كلذ جالعو

 .؛ءاذغلاو سس ف 185١(

 .«رشع يناثلا لودحلا يفو ةدايز ب يف (186)

 .نبللاو زبخلا نم ًانايحأو «نبجلاو ةدبرلاو لصبلاو محللا نم عتضي ماعط : جايذيفسإلا (187)

 .0ءاناوع نط ءمءنلموزؤ (188)

2300 



 هيسأر ىلع رتافلا ءاملا ٌبصو «تاقوألا يف هيِسْف سْبب هرمأيو ءاهريغو ةيذغألاب كلذ
 حيلاملا ءاملاب لاستغالاو .عامجلاو سمشلا يف يشملا نم هرّذحو .همساب توبثملا لوطنلاو
 ىّبلق حّرفيو هتيودأ ٌربكأ ةبطرلا ةبيطلا ٌحييارألاو .هل ركذ امب هيلع دّمضو ءطفنلا مشو

 «حلصنا امب جالعلاب لب أربي ام لقف ةخوخيشلا ينو .هايلاو رضخلا ىلإ رظنلاب رمؤيو
 غامد بّطرت يتلا ءايشألاب هنقحاو «ةتبلا .عامجلاو ةَمينعلا ةضايرلا عنمو ةّيمحلاب
 هندب ٌخّرمو «همساب باتكلا اذه نيذابارقأ يف اهركذن يتلا ةنقجلا لثم هيَئيلك يوقتو

 ٌرمخلاو ءّاخيش وأ ناك ًاًباش ةلعلا هذه هب نم دصفت الو ,عومجملاب فورعملا نهدلاب
 .عفنلا غلاب تابوطرلاو حورلا يف ةلعلا هذه هب نم ديري ام لقو «هل عفان ًامئاد

 ةيرهّسلا يف ًاصوصخ تايمحلا يف كلذ نوكي اهرّكِصو نيعلا روغ امأو : خيشلا لاق

 ةكرحلا ةرسع «1890هليقث ةيساعِن اهيف ةيقرألاو ٌمَهلاو ٌمُعلاو قرألاو غارفتسالا بيقعو
 سانلا ضعبل ضرع هنأ يكح دقو «ةقّدَحلا ةنكاس معلا يفو «ةقّدَحلا نود نفجلا يف

 ُروَع درابلا ىلا يف يتلا نيعلل ضرعف ءديدش ٌرحو ٍديدش ٍدرب يف نيقشلا فالتخا
 .رخصو

 21990( ) لصفلا نم : ءاذغلاو

 : رصابلا حورلا فعض

 طّرقأ نإو «ملس ؛ةخوخيشلا نس يف هرثكأو «نيئكيدشلا ٍدربلاو رحلاو نانسألا عيمج يفو

 .رظّتلا ىلع فيخ

 ,عاستالاو قيضلاو ةدّنسلا لثم اهّركذ مدقللا ضارمألا دحأ نوكي دق : ببسلا

 نم اهاتححصف «ةموهفم ريغ يهو «ةرسع هلعفب ةيشاغب اهيف ةيفرألاو» لصألا ين ةرابعلا (189)
 .صنلا فلؤملا هنم ذخأ يذلا 130 ص نرناقلا

 .38 : ينعت : حل (190)
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 : بابسأ ةثالث دحأ نع أضيأ ثدحي دقو «كلذ ريغو اهنول ريغت ةينزقلا شيمكتو
 نم نيهقانلل ضرعي : ثلاغلا .ءاكبلا ةموادم : يناثلا .غامدلا لبق نم : لوألا
 ظ .ضارمألا

 ملأ نع ناك امو .هدنع تركذ دقف ةروكذملا ضارمألا دحأ نع ناك ام ةمالعلا
 عهينذأ هسأر ف (19ةاًايودو (192)اشيشطو اأو (19!)اعادص دجي هّبحاص نإف غامّدلا

 نيمولعم كلذف نيهقانلاو ءاكبلا ةمزالم نع ناك امو

 .هجالع ٌرِكْذ دقف «ضارمألا دحأ نع ناك ام : جالعلا

 روكذملا وه ضَرَملا اذه ّجالع نأ ملعت نأ بجيوءةيقنتلاف : غامدلا ملأ نع ناك امو

 حلاملا نوتيزلا ةّصاخو ءٌبجاو هيف ركذ ام عيمج نع ةيمحلاو ءءاملا ءدب جالع يف هنيعب

 هغنماو «هنم يتلا ةصاخو رّظْتلا فِعْضُي حلما لكأ نأ ءابطألا ٌعَمِجأ دق هنإف «كمّسسلاو

 ىلإ اورظن نيريثك نإف ءدشأ فوسكلا كنعو ءسْمّشلا ,صرق ىلإ ٍرظنلا ةّموادم نم

 نم ٌُتجلاع انأو 2214هتلاحب يقبو مهّرصب فْعَضف فوسكلا تقو سْمشلا صرق
 ًارادقم فوسكلا ٍتقو يف ّرظن هنأل ءأريثك ًائيش رّصَبلا فعض نكي ملو ؛كلذ هل ضرع

 عفان ًارخآ توبثملا يرشع انثالا لحكلاو رهاوجملا ٍلْحكَب هتأربأو «هبسحب فُعضف ءاليلق

 هتيصاخمب عفان دّرمْزلا ىلإ رظنلاو ,عفنأ ناك يناّبذ دّرُمز نم ليمل ةئوتيز تناك نإو «كلذل

 ةءارق هرّذحو ءأررض دش ةرقّتلا يف ةّماججلاو مّدلا جارخإ نم معنماو ءرَصَبلا ٍفعضل

 كلذ همزلأو ءجْمَولاَو ٌرحلاو رابُعلاو نامخّدلا ُرّدحيو ءًامئاد اّمَقلا ىلع مونلاو قيقدلا طَخلا

 رّصَبلا ةٌواشغب صاخ نيتنسفالاو لصنع نيبجنكسو نيتنسفألا بارش هّيقساو فراطألا

 .الحكو ًالكأ رظنلا فعضل ٌعفان ينيصرادلاو

 .ًارييف بّذَعلا َماّمحلا هّمزلاو ءنَدَبلا بطرف ءاكبلا طرف نع ناك امو

 ىلإ ةيعيبطلا لاعفألا تداع اذإ هنأل ًاءدب مهل ضرعتت الف : نيهقانلل ضراعلا امأو

 .لأ» لصألا يف (191)

 .بلح لهأ ةيماع نم يهو ؛ءيقلا : شيشطلا (192)
 .«امدو» س يف (193)
 .ةماهت ة1ةهباهع ظسسصو ةيجسفتبلا قوف ةعشألاب ءارفصلا ةمطللا قرح انه فصي هلعل (194)
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 ءرْضْخْلا ءايشألا ىلإ رلظنلاو بذَعلا ءاملا ىلع بابكنالاب مهّرمأت كنإ لب ءٌرظنلا داع اهلعف

 ًانهدو ًالحكو ًالكأ ةيودأ ىلع نيذابارقألا يف فقتسو «هل ٌمفان نيتاسّبلا يف يشمتلاو

 .لاعتا هللا اش نإ ءرظنلا ٍفْعضل ةعفان ًالوظنو

 ريماطملا يف ةَّدَملا لوط نم هُدِقف وأ رظّنلا فعض ثدحي دقو : 1957 يربطلا لاق

 ءروثلا ىرجم دادسنال وأ ءرونلاو ءوضلا ةلقل امإ : نيئيش نم كلذ نوكيو «سوبحلاو

 ءاهرون رّدكتيو اهرصَب لِي نأ ًاليوط رونلا ىلإ رظنت مل يه اذإ نيعلا نأش نم َنِإف
 للحيو هتّدام يف ٌُديزيو هفشنيو رّصبلا قري امث رّيَلا ءاوملا ناف ءاهتَبوطَر ظلغتو

 ظلغي كلذلو ءهظّلكيو رظنلا قّثكي نأ ٍداوسلاو ةمْلّظلا نأش نمو «ةّظيلَكلا تاراخللا

 ةَّذُم لاطأ اذإ َنيَعلا ىرت نأ ىلإ رّصَبلا ٌباهذ كلذ نم ُتدحيو «هيراجم دّسفتو رولا

 نم .جورخلا دنع ٌضرعي دقو «تلّبْسأو ضايبلاب ُتَيْشَع ٌرونلا تمِدَعو اهقابطنا

 ٌمستتف رينلا ءاوهلاب جرت رونلا ٌمفدنيف َهَتْعَب رونلا ىقتلمو ةليوطلا ِةّدّملا دعب ريماطمملا

 ٍق يف رظنب جارسلا وض : ًالثم «جارسلا عوض هببسي وأ «رونلا ٌرَشْدُيو ةَنْغَب ةيبتعلا ةّبقث

 .هترثكو ضرما ِةَلَي بسحب نوكت ةلهلا هذه ُةَجَلاَعُمو ليقصلا

 امّلَقو ءدوسألا ءاملا ىمسُت يتلا ىهفءٌتٌّدوسا دق ةيضيبلا ٌةبوطرلا تناك نإ امأف

 .هيف جالعلا ٌحَجني

 ُتَرَمَقَأ نم ُجالع هُجالعو ءأربي هنأ ريغ ءأضيأ ٌرسَع وهف هؤوض ٌبلُيسا نم امأف

 نأ بجي نأ : كلذو ءسمشلا ىلإ رظنلا نامدإ نم هٌرظن َبَهَذ وأ ءرجلثلا نم هُنيع

 اوما هيلع ال تيب يف وكي نأو أد ءيضُم الو كج ملطب نيل مضوم ي دعي

 هيلإ رظنيو ٌصيصب هل ٌريصي ىتح ديدحلاب هكحتو بّرسألا نم ٌةعطق ذخأتو ءأطلسم

 . نمو ِءاشَعلا نم ٌعَئميو ءهيسأر ىلع رتافلا ِءاملا بص ُنِمْدُيو هنيع نم هّبرقيو ًامئاد

 .رهاوجلا لحكي لَحْكُيَو «عامجلاو مايّصلا

 قايرّثلا يف ةروكذملا ,خبطلا ةّروص ىلع يعافألا محل لكأ ىلع رّدق نم : خيشلا لاق

 .انيديأ نيب يتلا ةطوطخملا يف طقسلا نم وهو «نوعيرألاو عساتلا بابلا (195)
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 «عفنلا ٌملاب  نيذابارقألا يف ركذتسو  تارطق ثالثلاب لاحتكالاو ءًاَّدج ًاعفان ناك

 نارمْعَزلاو لفلفلاب ىّوَقُملا ٍسْمّششلا يف قلعملا نينامرلا ءام وهو ,نيشاقنلا دورُب وأ
 .عفنلا لاب هنإف ءرداشوتلا ٍريغب نوكي دقو ءرداشونلاو

 بجيو «بارّتشلاب ىبرملا ايتوتلا لحتك ,عامجلا نم هرظن فٌعِض نملو خياشملا ٌعفني اممو
 «تارارّملا نم رضح امب ءاقنلا دعب لاحتكالا نم ٌرثكُي نأ رظنلا فعض وكشي نم

 - .ةبيجع ةيصاخ يرابحلا ةرارلو

 .ةبتسحب لك 0260( (زل» «ول» (هل» لصفلا نم ءادلغلاو

 : كلذل ماع ٌجالعو نْيَعلا ىلإ ةّردحنملا داوملا رّدحت ماسقأ

 هلخاد نم يتلا ٍقورغلا نم وأ ٍفحَْقلا ٌجراخخ يتلا قورغعلا نم امإ ءنيمسق ىلع يهو

 .باتكلا اذه لوأ «كلذ ٌركذ َكَل مدقت دقو

 ةرارحو «نينيعلاو هجولا ةرْمُح ءِفْحَقلا جراخ نم «ةَرِدَسْنملا ٍداوملا ةّمالع نأ ملعا

 ٌعافتنالاو ءاهّراردإو «هجولاو سأرلاو ءنيَغْدّصلا ٍقورعو ءاهقورع ُءالتماو «ةَهّْبَجلا

 ظ .سأرلا طابرب

 ةديضألا ,عضوو «ةَّداملا ,غارفتساب أربي هنأل ؛يناثلا مسقلا نم لهسأ كلذ جالعو

 سأرلا طابرو ءاهّيكو خوفانلا قورع ٍدصفو «نيغدصلاو ةَّهّبَجلا ىلع ةّضباقلا ةيلطألاو
 .هريبدت نسحو ءاذغلا مالصإ عم هعيمج كلذو «قاقدلا بئاصعلاب

 هجولا يف ةكحو ةغّدغدو ٌساطُع هعم نوكيءفُحَقلا لخاد نم ٌردحني يذلا ةمالعو

 .هب عافتنالا مدعو سأرلا طابرب ملألا ةدشو «لوألا نم ٌرسعأ وهو .فنألاو

 تناك نإ بجيو ؛هدنع ٌروكذمو «لّبسلا نم «يناثلا .عونلا جالعب هبشأ هجالعو
 ؟ نَدَبلا ةلمج نم وأ غامّدلا نم وُضعلا ىلإ ٌةبصنم يه له ٌتحبي نأ ًةريثك ةّبصنملا ةدامل

 .38 ينعت : حل 237 ينعت :ا زل 236 ينعت : ول ؛:35 ينعت : هل (196)
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 دصتقاف ؛نينيعلا ىلإ ةبصنم ُدعب ةداملا تناك نإف ؟ وه طالخألا بأ نم ٌتصنملا طلخلاو

 ثيحب وضعلا ٌةيوقت : رخآلاو .هعنمو ٌبّصني ام ُعطق : امهدحأ : نيضرغ كجالع يف

 ةصاخو ءالتمالا دّلوت يتلا ةيذغألا نم غارفتسالاب متي : لوألاو هيلإ بصني ام بقي ال

 سأرلا ىلإ ةّبصنملا ةداملا ببس ناك نإ َمّلعت نأ بيو «يذؤملا طّلَخلا دلوت اهنإف ةرّخَبملا

 طلخلاو قولا بسكب لهسأو هدصفاف نّدَبلا ةلمج ناك نإاف ىتيقنت دصقاف هدحو

 نَمَحلاو «نفاصلا ٍدصفب نيمسقلا يف نّدَبلا لفسأ ىلإ كدهج ةداملا ردحاو «بلاغلا

 وهو «يناثلا ّضَرْعلا دصفأ كلذ دعبو عباتتملا غارفتسالا مث «نيقاسلا ةماجحو «ةّيوقلا

 ّلسو «ةيؤقملا تاخوطللاو ةّيلطألاو ةّدِيْطألا لامعتساب نوكي كلذو ءوضعلا ٌةيوقت

 كلذو «قيلسابلاو خوفانلاو ةيبجلا ِقرعو نيقاَملا قرع ٍدصفب وُضْعلا سفن نم ةّلملا
 ةدرابلاو ةّراحلا ةيلطألا لمعتساو «ةميظع ةفا نينيعلا ىلع ْتَبَلَج الإو غامّدلا ةيقنت كعب

 ,هعضوم يف امهبنم دحاو لك «باتكلا رحخآ يف يذلا نيذابارقأ يف اهباوبأ يف ةروكذملا

 .اهريغ نم ٌعفنأ ٌداوملا عن ةكيضألاو ةّيِلطألا نإف

 لعفي نأ ُبجي امإو «ةلعلا هذه لثمل عفان .خوفانلاو نيغدنصلا نييارش يك نأ ملعاو

 حوللا يف ِدّيلاب لمَعلا دنع اهلّمع ةيفيك تركذ دقو هّداوملا ِناِجّيَه نوكس دعب كلذ
 تالوسغلاو تالوطنلاك ؛ءكلذب صتخت ةيودأ ًاتوبثم نيذابارقألا يف ىرتو «نيثالثلاو يناثلا

 يف عفان اهدشو فارطألا كْلَدو «ىلاعت هللا ءاش نإ «ةعفان ةّدّرفمو ةبكرم تادامضلاو

 .ًاغلاب ًاعفن بابلا اذه

 تحت يتلا قورُعلا عطقاف «نيعلا ىلإ داوملا بابصنا ٌةدم تلاطو اهُجالع رسع نإف

 (0197)(يكلملا ٌبحاص هركذ ام ىلع] ةيكوشلا نيكسلاب ةفورعملا ِلآلاب «ةَهْبَجلا ةدلج

 كل ٌرهظتل ةهّْبَجلا عيضوم نع ّرعشلا ٌقِلْحَت نأ ءالؤه لثم يف يغبني : كلذ هفصو
 عيضؤم نع برقيل لفسألا هكف َكّرحي نأ ليلعلا رمأتو ءاهاقوتتف ,غادصألا ٌتالضع

 ىلإ ةيزاوتم ٍةميقتسم قوقش ةئالث ةببجلا ّقشت مث ,غادصألا يف يذلا لّضَعلا ةكرح

 ةلآلا وأ نيدامَقلا ليدُي كلذ دعب نمو «عباصأ ةثالث ٌّقش لك لوط نوكيو «مظعلا

 .22 ص يناثلا ءزجلا نم ةعساتلا ةلاقملا نم رشع نماثلا بابلا س نم ةدايز (197)
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 ّملستو «طّسْؤَألا ٌقشلا ىلإ ٌريصت ىتح رّسْيَألا غدصلل يذلا قّدتلا يف ةسآلاب ةبيبشلا

 نميألا قشلا نم ةلآلا لحدُت مث ةَهْبَجلا ءاشغ عم نْيقشلا نيب اميف يذلا ٍدلجلا عيمج اهب

 يتلا نيكسلا يهو  ةلآلا ٌجِرْخُت مث ءَتلعف ام لثم اهب لعفتو ءطّسوألا ٌّقشلا ىلإ

 لوألا قشلا يف اهلخدُتو  تالآلا لودج يف اهتروص كانفّرع دقو ةيكوّتشلا ىّمسُي
 قشلا يف اهلخديو «دلجلا لي امم داحلا بناجلاو مظعلا ةيحان نم لاكلا اهبناج ريصتو

 كلذ لعفتو ءانفصو ام ىلع نييارشلاو قورُعلا نم كانه ام ٌميمج اهب عطقت طسوألا
 ُجرخُتو ًادّيج ًاريصع ةَعوطقملا ٌعضاوملا رصعت مث ءلدّتعم ًارادقم مّدلا نم جري ىتح

 ٌدئافَر اهيلع ٌمضتو ءالْتق قوقشلا كلت يف لخُدُت مث ءمّدلا نم كانه عمتجا دق ام اهنم

 بارشب ةلولبم التف حلصُتو «لْثَلا كلت جرخُت ذّعلا نم ناك اذإف ءرتاف ءامب ةلولبم

 لّضَع ىلع عضتو  ٍدْرَو نهد بارشلاو تيزلا ناكم نوعنصي اننامز لهأو  تيزو

 مويلا يفو «زاح مرو امه ضرعي الكل درولا ءامو لدنصب ةلولبم (19اقّررخ نيغّْدصلا
 نوقيلسابلا مهرمب حوُرَقلاو حّرُجلا جالع هيف لمعتستو بئاصعلاو دئافرلا لحت ٍثلاثلا

 .تاحارجلا هب جلاعي ام رئاسو ءدرو نهدب (199!ًاباذم

 ىلإ لزاونلا بابصناو دامرألا فانصأ يف كرّتشملا ,جالعلا يف : سيئرلا خيشلا لاق

 ءاذغلا ليلقت ةّيداملا نْيَعلا ضارمأ رئاسو يّداملا دمّرلا ريبدت يف كرتشملا نوناقلا : نيعلا

 ءمُضَه ءوس لك ٌبانتجاو (رّجحبم لك بانتجاو ءأدومحم أطلخ دّلوي ام زايتخاو هفيفختو

 «بارشلاو سأرلا نيهدتو «ةكرحلاو عامجلا ٌبانتجاو ءرحلاملاو ضماحلا ٌبائتجاو

 تمظع امبرو نيعلا ضارمأ رثكأ ٌقفاوي هنإف «لافيقلا نم ٌدصفلاو «ةعيبطلا نيل ةمادإو

 غرفتسُي نأ يغبنيف رضع نم ٌةثعبنم ةداملا تناك نإف «تاقبطلا ىلع قّيضي ىتح ٌداوملا

 مل امّبرو «كلذ ريغو ةنقُحلاو دصفلاب ,ناك هجو يأب ةهجلا ّدض ىلإ بذجيو ٌوضعلا
 قيرطلا عطقنيل نذألا وأ غدّصلا نييارش دصف ىلإ جيتحاو «لافيقلا نم ُدصقلا ٍنْغي
 ةماجحو «ةيجراخلا َنيبارّتْشلا نم ءنيَعلا ىلإ يتأت ٌةداملا تناك اذإ ,ةّداملا تأت هنم يتلا

 .«قرخ» لصألا يف (198)
 .باذم : لصألا يف (199)
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 ةرقنلا ةّماجح نأ ىلع ءيقاملا قْرِعو اهِقْرِع ُدصفو هَةَهْبَجلا ىلع ىّلَعلا ٌلاسرإو «ةرقتلا
 بجحلا نم ًادبملا ناك اذإو .هدحو لوسغملا رّبّسملاب لكلاب ٌعفتنا امبرو «عفنلا ةغلاب

 لامعتسا عم ةيوقلا تاغارفتسالا ىلع هّرادم نأ الإ .2209ًابعص ٌجالعلا ناك «ةئطابلا

 .تادامضلا نم سأرلا يوقي ام

 ءجالع نم رخآ ٍهجوب نيعلا ىلإ ٌداوملا رّدحت جلاعي دقو « خيطبلا ٌرشق : تادرفملا

 لمعتسي ضرعلاب ٍةَهْبَجلا ٌّقش نإ : ًاضيأ ©0!)يكلملا بحاص لاق : كلذ ةيفيكو

 َنيعلا ىرت كنأ كلذ ىلع لالدتسالاو ءةريثك قورع يف ُتالزنلا هينيع ىلإ ٌريِصي نميف

 ,ةحّرقتم نافجألا عضاومو ,ةلكاتم اهقاماو ©02ًافيعض اهّرظنو «ٌةريغص ٌةلوزهم

 ليلعلا جيو «ةرارح عم اًدج ةفيرح ةقيقر غومد نيعلا نم يرجت و ءطقاستي اهرعشو

 لمعتست نأ كلذ تيأر اذإ يغبنيف ءاعباتتم ًاساطعو ألوم ًاًداح ًاعجو سأرلا قْمع نم

 الو اهاقوتتف ءرغادصألا ُتالَضَع كل نيبتيل سأرلا قلحب ًادبت نأ : هتفصو جالعلا اذه

 ىتح رسيألا غدصلا نم ءىدتبتو ءضْعلاب ًاقش ةببجلا يف ٌّئشت مث لمعلا نم اهُبرقت
 ءكّرحتت ال يتلا .عيضاوملا دنع ىّشلا فارطأ ىهانتت نأ يغبنيو «نميألا غدصلا ىلإ | يرست

 هبيصُي الث يليلكإلا زردلا نوؤش قوتتو ءليلق ةَهْبَجلا نم عفرأ قشلا نوكي نإو

 مظَعلا فشكتا اذإ ىتح هةَهْبَجلا طّسَو يف ٌّنشلا ديصي هنإف ءامدقلا ٌضعب امأو ءكيدحلا

 اهيلع عضت مث «ةريثك ٍقرخب وأ لئفب نييارشلاو قورُعلا فارطأ َنيب قرفت نأ يغبني

 : رظنتو «يناثلا مويلا يف اهّلحت مث ,بئاصعب اهّدشتو «درولا نهدو بارشب ةلولبم دئافر

 نأ يغبنيف ْمَرَولا داز اذإف ءاهيلع طابرلاو دئافرلا ٌديعتف الإو اهمرو صقت دق ناك نإف

 ةيودألا نم ّمحللا تبنُي يذلا ريبدتلاب هجلاعتو ءمحللا ُتابن هيف ءىدتبي ىتح مظَعلا لحت

 ٌدلجلا فئاكتو دلجلاب محلا لصتاو «ٌعضاوملا هذه يف تبن اذإ ءمُمللا نإف ءمهارملاو

 ,نيعلا ىلإ لوزنلا نم «قورُعلا هاوفأ نم لزنت يتلا ٌثالزنلا تعنتما ءاجمدناو محللا

 . بعصا لصألا يف (200)

 .232 ص يناثلا ءزجلا نم ةعساتلا ةلاقملا نم رشع نماثلا بابلا (201)

 .فيعض : لصألا يف (2202)
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 22033 يكلملا ممالك مث «ىلاعت هللا اش نإ «لزنت تناك اك

 .نيعبرألا لصفلا ىلع دمتعاو «داوملا فالتخا بسحب : ءاذغلا

 . هماسقأو عادصلا

 عاجوأل ةعباتلا 209ةقيقّشلاو عادصلا لاوحأ ماسقأ نم لوُدَجلا اذه يف ركذي

 .كرابملا رّصّتخملا اذه هيضتقي ام رادقمب نيَعلا

 ءاهرّصَب ةملظو نّْيَعلا عاجوأل ةعباتلا ةئيدرلا ضارعألا نم ًاضرَع ٌعادصلا ناك امل

 نم ركذنو «هرمأب متهت نأ بجي هجالع لمْهَأو لفغأ نإ كلذل ًالوأ ًاببس ناك امبرو

 قئيدر ةيفيك نم نوكي دقف ءرصتخما اذه بسحب ةيافكلا هب ٌموقت ام هتاجالعو هماسقأ

 نم نوكي دقو ءأعيمج امهنم نوكي دقو ءعيدر طلخ ةرثك (2057نم] نوكي امبرو

 .ًالوأف ًالوأ اهركذنو «كلذ ريغ

 ٌءوض اهجيه امبر©060[و] «حايصلاو ءبرضي ءيش ٌتوص اهججيبت نم لوألاف
 «ةحئارلا ةيذؤملا ًءايشألاو «تاراخج سأرلا المت ينلا ءايشألا ٌعيمجو «بارشلا ُبْرشو هرانلا

 طسو يف ٌعَجَولا ناك اذإو ««ءيشب ٌبِرضَت هسأر نأ ةلعلا هذه هب نم ٌنظيو ءتّمش اذإ

 ىمسيو .هسأر بناج برضي هنأ 5 نم مبنمو (ةذوخلا» وأ (ةضيبلا» يمس سأرلا

 نوكي دقو «نميألا بناجلا نم نوكي دقو ءديدش الأ لوي وهو (ةقيقشلا» ضرملا اذه

 .ًادوجو رثكأ وهو ءرسيألا بناجلا نم

 سأرلا طسو يف يذلا ءزردلا حيحصلا عضوملاو عجبولا عضوم نيب قّرفي يذلاو
 ءطالخأو ءسأرلا ىلإ ٌريصت ُتاراخب اهُّببسو :«بئاونب رمألا رثكأ يف ٌةلعلا هذه كرحتتو

 .233 ص (203)

 .ةكنعمدتنمع (204)

 .انتادايز نم (205)

 .انتادايز نم (206)
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 مهل ضرعت (©07)نيذلاو .ةراح ةّداح ةيفيك وأ ةريثك ًةيمك نوكت نأ امإ ةداملا هذهو

 هّسامت نأ لمّتحي ال نم مهنمو ؛مهغادصأ لّضَع يف عَجولاب مهرثكأ سحي ةلعلا هذه

 سأرلا فحقب طيحُملا ءاشغلا ملأ نم مهّضرم نأ ىلع كلذ لديو «ةباصع الو ٌدي

 . ملأ نم لاخ ٌُدلجلا نوكي نأ ريغ نم

 ناكم نم هلقنتو «بتقو كود ٍتفقو ف ديزي : هتمالعف ءاحيرو ًاراخي هبيس كاك امو

 .ءاذغلا بيقعت ةدايزو «ناكم ىلإ

 لقّلا دوجو نم ةدحأو ةلاحب ألا ةمزالم : هتمالعف (ةسبتحم داوم ةيبس ناك امو

 دق ةّرخبألاو ٌداوملا هذهو ؛طلخ لكل ةمزاللا ضارعألاب هتّدام ىلع لّدتسيو «ءالتمالاو

 لْيَم ردق ىلعو «نينيعلا لوصأ ىلإ عَجَولا ٌدادتما كلذ ةمالعو ءفخحَقلا لخاد نوكت

 .عادصلا نوكي ةداملا

 ريغتب نييارشلا وأ قورعلا يف امإ ,«سأرلا ىلإ طالخألا وأ ٌتاراخبلا ٌريصت دقو

 "ع 8 0 1 2ك 1 1 0 ع 0

 ,تاراخبلا وأ طالخألا ٍةدح ىلع لدي ,عذل عم نوكت يتلا ٌعاجوالا نأ ملعاو
 5 1 0 0 لا 00 0

 لقث ريغ نم ناك نإ ٍددمت عم يذلاو ءراح : مرو ىلع لدي لقثو ٍنابَرض عم ىتلاو

 نفع ىتمو «تاقافصلا لخاد يف ةسبتحم ©08)[ةخفنم ةظيلغ) لوضف ةرثك ىلع لد

 نوكي دقو ءنْفَعْلا طلذلا بسمب ىّمُح عادّصلا عم مهل ضرع تاقوألا ضعب يف طلخلا.

 ًابيس تاقوألا ضعب يف نوكي دقو نّْيَعلا ملأ ةدشل تاقوألا ضعب يف ًاعبات ٌعادّملا

 .كلذ ققحت نأ كل يغبنيف «نيعلا عجول

 لئالد ُضعب غامدلا يف نوكي نأ ,غامدلا ةكرشب نيعلا يف ضرملا ٍنوك ةمالعو

 . مَدَع ىلع لدف ءاهناجيه عمو «نيعلا ملأ دعب ناكو ءكلذ نم ًاميلس ناك ىتمو ءهتافآ .

 .«ضنرعي يذلاو» لضألا يف (207)
 .ب يف ةدايز (208)
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 نْيَعلا ملأ لاوزب أري هنإف «نيعلا عجول ًاعبات ناك نإ ملعتلو «ملألا يف امهنيب ةكراشملا

 .هاضتقمب هجلاعف نيعلا يف ملأ ريغ نم ثّدَح ناك نإو

 وأ ةّطَقَس وأ ةيرض لثم «جراخ نم ةنئاكلا بابسألا نع نئاكلا ٌعادصلا امأو

 رحير ٍناقتحا وأ ةّبصنم وأ ةبيط ,حاير وأ ةففجم مكامش وأ «ةدراب وأ ةّراح ًءايشأ ٍةاقالم

 نأ هجالعو «لعفت نأ بجي الو ءاهدوجو نم ابهيلع لالدتسالاو «نذألاو فئألا يف

 طلخ ّالإو «قلي مل نإو «غامدلا رتؤمب لقتست الو ءصلاخ درو نهد خوفايلاب طاحُي

 نهدو بلب طعسُي نأ ,هنم عفنأ نوكي نأ ٌداكي اممو .اهلكاش امو ءاقمحلا ةلقب ٌءام هعم

 ٌتاقوشنلاو ءهُديربتو ءاوهلا ليدعتو ُديربتلا هيف داري ,سمشلا ٌرح نع ُنئاكلاو
 ءركفلا ةدايزو حايصلا هماسقأ عيمج يف ُبنتجيو ؛ ءعفنلا ةغلاب ةدرابلا ٌتامومشملاو

 .دريو نيلي امب غارفتسالا نع ىنغ ال : ةرخبأ راثأ نإف ءعوجلاو عامجلاو

 .هسأر ةلمج نهدو «درولا نهدو «ءايموملاب هطيعستب ٍداب ببس نع يذلاو

 «ساوحلا ٍةَرودك عمو «بّيَس ىندأ عم هتاجيه : غامدلا ٍفعض نع ناك ام ةمالعو

 .ةيغامدلا لاعفألا يف ةفآالا ٍدوجوو

 نهدو «ماخلا رْثَعلاب ىوقملا درولا نهدك «ناهذألاب غامدلا ةيوقتب : هجالعو

 «تانخسملاف ليمأ دْرْبلا ىلإ ناك نإ «تايوقملا :حييار آلا عيمجو ءدرولا مشو ءلَجّرفسلا

 ظ .تاَدّربملاف لّيُمَُأ رحلا ىلإ ناك نإو

 ىدأ نع ًاضيأ لاعفنالا ةعرس هيلع لديف : غامدلا ّسح ةوق نع نئاكلا ةمالعو

 (ةيقن يراج او يكذ ّسحلا نكل ءاهريغو تامومشملاو تاوصألا نم غامّدلا يف ببس

 .ةفووأم ريغ غامّدلا لاعفأو

 ةبوطرو ءدوجوملا لقثلا يف ُكرتشتف : اهلك ةيدابلا بابسألا نع نئاكلا امأو
 نإو ءاهُّيَرارحو نينيعلاو هجولا ةرمُ لقثلا عم ناك ؛ةيومد ةداملا تناك نإو «نيرخنملا

 .مشايخلا سبي اهعبت ٌةظيلغ ةداملا تناك
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 فنألا قرع ٌدصفو «ةوقلاو ةّجاحلا بسحب مّدلا جارخإبو دْصَملاِب ردابت : هجالعو

 غامدلا مّدقم يف عَجولا ناك نإف «سأرلا يف مالآلا نم ريثك لصأاتسم هنإف «ةهبجلاو

 نإو :2992همّدقم يف دّصْق ,هرخؤم يف ناك نإو «نينذألا قورع يف دصفيلف هرخؤمو

 «لهاكلا ىلع ةماجحلاف دّصفلا نكي مل نإو :221رحآلا يف دّصف ,هيقش دحأ يف ناك

 .بتيز يف ةسومغم ةفوص ُمّرايو ءقوحسم ,حلمب ةماججلا ٌعضوم حسميو مد هعم جرخيو

 يدنه رمتلاو رينش رايخلا لثمب .ةعيبطلا ٌُنييلتو ءٌبجاو قاسلا ٌةماجحو «نفاصلا دصفو

 .(211)كلذ مرو التامبو لنخربشلاو

 سْنُي عم ّدشأ هيف ُسْخَّنلاو ةديدشلا ةقرحلاو عذللا : يوارفصلا عادصلا ةمالعو

 .©12فخأ هيف لقثلا نوكيو ءنوللا ةرفصو ٌرّهسلاو ٌنسطعلاو مشايخلا

 الاو نكي مل نإو «جليلهإلاب لهسأف مد يلق هكراش نإ : هجالعو

 ,ةدعملا لمح يفو ةظيلغ ءارفصلا تناك نإو ءجسفنبلاو ربنش رايخلاك 213)تاقل ٌرُملابف

 احلا .عادصلل ةعفانلا تاحوسملا نمو ءجراخو لخاد عم تادربملاو جر ايألابف

 .نيذابارقألا يف ركذت يتلا نارفعزلا صارقأ

 .نوللاو نامزإلاو درّبلاب هيلع لدتسي : درابلا عادصلا ةمالعو

 عبطلا نييلتو ؛نّحسملا حلملاو شرواجلا عضوو «ةنّخسملا قّرخلاب ٌديمكتلا : هجالعو

 تاخوفُتلاو تاسوطعلاو تاطوعتسلاب ةيقنتلا دعب مث «جرايألا ٌبحو نَقُحلاِ

 يناحيرلا قيتعلا ٌبارشلا : مهعفني امو .ةنّخسملا تادامّْضلاو تالوطنلاو تامومّشملاو

  «لغفلاب وأ ضّرَعلاب ٍدراب ءيش 7 مهرّدحو .هاوخنانلا وأ ئايززارلا وأ سُفرُككلا رزب عم
 مهغعفني لّدرخلا ٌدامضو ءةدعملا يف طلخ نم نمألا عم اذهو

 . 332 ص نيلاحكلا ةركذت يف 6  فنألاو ةهبجلا قورع دصف يأ (209)

 . 332 ص نيلاحكلا ةركذت  ةرقنلا دصف سأرلا مدقم يف مل ناك نإو (210)

 .لصألا يف اذك (211)

 .«لفأ» ب يف (212)

 .تالهسملا : ديرب (213)
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 َقايرُتلا لمعتساو «ةعّدصم ريغلا ريزابألا نم رثكأو ءءاذغلا لّلقف مُهلبلا هكراش اذإو

 .ةدوجوم ىّمُحلا نكت مل اذإ كلذ ٌعيمجو ءةرم عوبسألا يف

 'اهعم لقي ةسبايلا داوملاو ءأّدج ًاّيوق اهُملأ نوكي الأ : يوادوسلاو يمغلبلا ةمالعو

 ىلع لدتسيو«نوللا ةدومكو ُديمافلا ٌركفلا اهنم رثكي ةدرابلاو ءٌرهسلا رّثكيو «لقثلا

 .نينيعلاو هجولا ٍنولب طلخ لك

 بجاو دّصْملاِب ًادساف وأ ابلاغ ناك نإ ةّيوادوسلا ٍداوملا عم ٍدرابلا عادّملا جالع

 نوميتفالا .خوبطمب .غارفتسالاو ةبطرم ةبرشأو ةيذغأب جازملا ليدعتو ءكلذ بسحب
 ,لفنرقلا بح ًاّدج هنم عفني اممو .سأرلا ول دعب ةنّكسملا ةيلطألاب هصخي امم ركذي

 رتعص تاقرو عبسب طعسي كسملاو ربنشرايخلا عم ءايموملا طوعسو «زينوشلا طوعسو

 ةعيمو ٌكلسم برج امو ءأّدج عفنيف جسفنب نهدب ةقوحسم لَو تاّبح معبسو
 .هب طعسيو ةَّسّدَع هنم ذوي ٌربنعو

 ةديجلا ةيذغألاب ضيرملا ٌريبدت هجالع لوأ : ةدام الب سبايلا عادصلا جالع

 لاميو «ةّمسّدلا قارمألاو ةنيمّسلا يرارفلاو ضْيبلا ّحُم لثم ءاذغلا ةريثكو ؛سوميكلا

 ٍةدومحملا ٍناهدألاب بّطرملا طوعسلا لامعتسا مث «قفوأ وه امم جازملا عم درابلاو راحلا نم

 ٍقاس ماظع نم خافمألاب طوعسلاف سيلا طرفأ نإو ءامهريغو عرَقلاو دْرَولا نهدك

 سأرلا ٌديمضت : هعفنيو قبلا دْيُرو امهريغو جاجدلا موحشو ليجاَجَعلاو معلا

 ناهدألا نم ًالميو ءأضيأ ضيخلا نم هيف ًالميو ٌنيجع خوفايلا ىلع قّوطيو :جذولافلاب
 .عفان ولحلا زوللا نهدو .ةروكذملا

 تابوطُرلا ٍةلق عم لقنلاو ملألا لقنت : ةظيلغلا حايرألا نع ثداحلا عادصلا ُجالع

 «لدركلاو رْمّشاو زؤجلا لثم خفنيو رّخُِي ام لك ًالوأ بنتجي «نينيعلاو نيرخنملا يف
 نهُد اهيف عقي يتلا ةصاخو «تاطوعّسلاو تامومّشلاو تادامّضلاو تالوطنلا لمعتسا مث

 دعب سأرلا يوقو «هارجم يرجي امو ينومكلا نشراوجلاو قيتعلا تيزلا هلدبو ؛عّورِجلا
 جئوبابلا ةصاخو ءالوطن ناحُيرلا ءامو نّموسلا نهُدو نذاللاو سآلا نهُدب ةَجلاعملا
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 ّضعب تالّلملا عم طلخاف ىمُح لياقب َتْسَسَُحَأ نإف سكعلا ىلإ بذتجاو «شوقدرملاو

 .درولاو سالاك تايوقملا

 ةدراب وأ ةيفيص ةراح ٌحيرلا تناك نإ : ةجراخلا يرلا نع ثداحلا عادصلا جالع

 نهدو أرتفم مجوباب نهد اهيف رطق ةراح يهو «نذألا يف اهلخدم ناك نإف ةيوتش

 فنألا نم اهلخدم ناك نإو ؛ ليلق ٍدرو نهدب ٌروسكم تبشلا نهد وأ 2140ييريخلا

 ,نيعضْؤَملا نيذه دحأ نم اهّلخيدم ناك نإو .تالوطُتلا نم قفرب للحي ام لمعتساف

 ' لمعتستو «كسم وأ رتسدابدنج اهيف لولح ةَنَّخسم ناهدألا هذه لمعتساف «ةدراب يهو

 .ةعيبطلا ُنيلتو ؛حفنم لك بنتجاو «كلذ ىضتقمب ةلّلحْملا تالوطنلا

 ةنفَعلا ©15)ةجركتملا عضاوملاك : ةرخبألا نع ثداحلا .عادصلا جالع كلذكو

 : لثم هل ةيوقملا ةبيطلا حيبارألا مشو ءءيش اهنم سبتحا نإ ةلدتعملا تاقّرعملاو تالوطنلاب

 سأرلا يمحتو ٌلدنصلاو ٌروفاكلاف ةرارحب سحأ نإو «جسفنبلاو رفولينلاو هنهدو درولا ءام

 .رتسدابدنجلاو شوجنزرملا ُمشف ليمأ ٍدربلا ىلإ ناك نإو ءماّمحلا يف

 اهنم دّلوت نإف «مشايخلاو سأرلا ىلع ناهدألاب بّطرف : ةيناخدلا ةرخجألا تناك نإف

 نهُد وأ عْرَملا نهد يف ٍروفاكلاو 209خينرزلاو تيربكلا قبئزلا ناخد نع دلوتملاك ةفآ

 .ةبطرلا نيحايرلاو فالخلاب عضوملا شرفاو ؛جسفنبلا نهدو ّنَحلا

 جوع ٍنارفعزلاو ِكسملا لثم ةراح تناك نإ : ةبيطلا ةحئارلا نع عادصلا جالع

 .لدنصلاو روفاكلاك «ةبطرلا حييارألاب

 طيعستلاب جلاعي دقو ّدّنلاو يِلاَوَعلاو نارفغزلاو كّئسِملاب لاعُيف ٍدرابلا نع ٌثداحلاو

 ظ .دضلاب دضلا اذه لثم

 «جازملا يف اهل ةداضملا ةبيطلا حييارألابف : ةنتنملا حييارألا نع ثداحلا عادصلا جالع

 .دمتعملا نم هانححصف (ىريلا» لصألا يف (214)

 .ةرصحخ هالعو لسف اذإ ًاجرك ءيشلا جرك لاقي (215)

 .(«لمعتساف» هلك خينرزلاو : هلوق دعب ةدايز ب يف (216)
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 نيمّسايلاو سجرتلاك تاففجملاب ةبطرم تناك نإو «تابطرملابف ةفقحم تناك نإف

 .سحلاب ةراضلا ةنتنلاو «ةبيطلا ةلباقملا يكذلا نهدلاو فالخلاو

 لجفلا رزبب ءيقلاب الوأ ٍةدعملا ةيقنت : ©!7رامخلا نع ثِداحلا عادصلا ٌجالع
 محّتشلا عم نينامرلا ءامب ٌعبطلا يعدتسا «تايشمملاب ءيقلا دعب نإو «نيبجنكسلا بارشو

 «جتوبابلا لوطن سأرلا ىلعو اهيلع ٌبصتو «جسفنبلا نِهُدو جسفنبلاب فارطألا ِكّلداو
 نكي مل نإ تاضّمحْملا ضعبو جئرانلا ءام عم مامحبلا ,خارفب هيّذغتو ءماّمحلاب هرمأتو

 هطعا لب ءهتّدِعُم يحري القل ءاملا برش عنميو «ةّضباقلا ةهكافلا لمعتسيو «عنام كانه

 :ةصاخ سابيرلا ءامو ضماحلا نامرلا ءامو « جُنرانلا برو ءجرتالا برك بوبَرلا ّضعب
 عادّصلا نكس اذإف ءِدُرو نهدب َسأرلا نهدا عادّصلا يقبو نايقكلا لاز اذإف ءهمونت مث

 .ّنهدلا لطب

 الو «ةّدرابلا لوقبلاب عرارفلاو كويدلا يصحو 278 يضارضرلا كمسلاب هيذغو
 .تاعاس ثالث دعب الإ هماعط ىلع يشمي

 هصخي اممو «سبايلا عادّصلا يف ركذ امب : عامجلا بيقع ثداحلا عادصلا جالع

 ةرخبأ نع ثدحي كلذ ناك نإف ءِبْذَعلا ٌماّمحلاو «تابطرملاب ليطنتلاو ,عامجلا ٌرجه

 نهدب غامدلا ىوقيو «للاحلا ىضتقمب لهْسأ وأ ءدْصَملاب ,عامجلا ةكرح ببسب ٍةئيبخ

 .ءالتمالاو ءاوخلا ىلع ةصاخو عامجلا ٌرّدحيو «ماخلا رّبْثَعلاو ٍدرولا نهُّدو سآلا

 (2192ةعرعز هل ضرعي نم ريبدتو : ةطقس وأ ةبرض نع نئاكلا عادصلا جالع

 امإ ةّداملا ٌبذجو «نكمأ ام عّجولا ّنيكست كدصق لعجا : (220©ةجشلاو غامدلا

 ُلّوَأف مزوتلا يف ّلحتأ دقو لقعلا طّلطتخاو ىَمُح هب ٌثتدح نإف «لاهسإ وأ لافيقلا ٍدصْفِ

 لّظْنَحلا محشي ولو ةداحلا َةَئَقُحلا لمعتساو ءلَسْكألاو لافيقلا ديصفت نأ يغبني ام

 .ركسلا : يأ (217

 .«يضارضرلا» س يف (218)
 .(هعزعز) س يف (219)

 .«ةحسلا» س يف (220)
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 يغبني ال ءالتما كانه ناك نإو «ءالتما عم ىمُح هب ناك نإ الإ اياقوقلا بحو

 نسوسلاو ِدرَولا نهد عم فاالخلاو سآلا ءامب سأرلا دّمض مث «تانّيلملا (221)الإ

 ةريرذلا بصق عم غامُدلا ىلع اهلعجاو «منوبابلاو كِلَملا ليلكإو دولاب تالوطُتلاو

 مامحلا رذحيو أرغم كلذ عيمجو «يناحير بارشب يناعلا ٌٍّبشلاو ينمرألا نيطلاو

 نم ٌدبالف مّرَولا تارامأ ترهظ خب ءوتاتخسلاو .تارخبلاو صقار ٌبارشلاو

 قرت ركل ند ور لل هلقنا كلذ دعب مث ءاهئام سأرلا

 بارشب وأ بالجب (©22سدوخوطسألا يقس ىلإ اهيف ردابيف : ةعزعزلا امأو

 .هب صلختي هنإف «لسعلا

 .رطخ هيف ناك غامّدلا باجج ىلإ لّصَو اذإ َمَّلألا نأ ملعاو

 برشيو ؛نكمأ ام ٍجاجّدلا ةّعمدأ ىقسُي نأ بجيف مد اهعم جرح اذإف : ةجّشلا امأو

 دعبو ثلاثلا دعب «©©23)لإ ةئيذألا يقس َتْرحَتَأ رثكأ ناك نإو «نامُّلا ءام هدعب

 ظ .دصفلا

 ةيودألاب هيوقتو «جازملا ءوس ُلّدبت : سأرلا فْعَصض نع نئاكلا عادّصلا جالع

 نأ بجيف ةَدِعَملا يف ةعمتجم ةكدر طالخأ ٌعاتجا هببس ناك امّبرو «ةرطعلا ةيذغألاو

 مامحلا لوخد لعب وه هيّذغت بقو دوجأو ءمضملا ىوقي نأو امل قيل أع غر فتسُت

 1 5 مو 2 . 0 0 م 0

 مف ىوقيل نبجلا نم ريسُيلا عم نوتيزلاو بشعلا لثمب هماعط متَحِي هءاشع ففّخي

 هلوانتيلو «ءاملاب ٌجوزمملا ٌيتعلا يتاحيرلا بارشلا لمعتسي نأ ىري ءسونيلاجو ِةّدِعَملا

 .زبخلاب
 سمع مي يف م ل 2 1 0 ِِ ها 4 ِء

 ءادغ ظلْعي امب ريسي سحلا لدبت : سآرلا سح ةوق نع ىنئاكلا عادصلا جلع

 .هسفن ىدمتعملا ْق هركذ يذلا سوذوخوطسألاب | وشو 222(2)

 .(ألإ) س يف (223)
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 فيطلو جلرفلاو ٌشَكلاب الإو ايوق مْضَهلا ناك نإو ءرّقبلا موحلو سّئارهلاك .غامدلا
 .شاخشتخلاو ّسحلا رزبك ًالكأو ًءالط ءيش لمعُتسا امبرو «ئرطلا كّمّسلا

 .نهدب سأرلا قرفي : ىمُحلا ِةَبون رود دعب سأرلا يف فلختملا عادّصلا جالع
 ةلللا : غارفتسالا دعبو دزَولاو .جّسفنبلاو ريعشلاو شاخشخلا خيبطب لوطنلاو ءٍدرو
 .ضيرملا جالع يقابو شوجنررملاو يعارلا اصعو مامنلا هيف يلغأ دق تيزك قفرلاب

 .مرولا جالعب هجلاعف غامّدلا يف مّوَولل عباتلا عادصلا جالع امأو

 طعست مث ًغامدلاو نذدَبلا يّقتت نأ بجي : دوّدلا ببسب نئاكلا عادّصلا ُجالع

 ركّذَت يتلا ةيودألا ٌعيمج لمعتسيو ءًارارم عوبسألا يف كلذ نوكيو «ليلق ارقي جرايأب
 ,رخوخلا قَرَو ةراصع لثم «نطبلا يف هلتقيو دودلا ٌجرْخُي ام عيمجو «فنألا نيت باب يف
 .غامدلل ةيقنملا تاسوطغلاو تاطوعسلاب عّبتيو ,ربصلاو توتلا لصأ ةراصعو

 ليلعلا ةدعم يقنت نأ بجي (224ساعنلاو مونلا َبيقع جيه يتلا عادصلا جالع
 لضفأو «لخو ٍدامرب ةهبجلاو َغادصألا دُمْضُت نأ هنم ٌمفنيو َتْمِلَع دق امب سأرلاو
 .نيتلا بّشحت ٌدامر : هل دامرلا

 هغرفتست نأو كراشملا وضعلاب ينعت نأ بجي : ةكراشملا ببسب عادصلا جالع

 درولا نهدب ءادتبالا يف لقي القل َسأرلا يّوقت كلذ عمو ءهّبازم قفاويو هصخي ام
 امأو «بارّشلاب لومعملا سآلا نهد عم جئوبابلا نهدب : ًةدراب ةّداما تناك نإو ءلكلاو
 بجيف هغامد ىلإ هّيقاس نم ٌعفئري اعيش نأ ّسِحُي نأ وهو : نيقاّسلا ةكراشمب يذلا
 بح هيطعتو  «نيقاسلا مجحي وأ ءٌنفاصلا دصفُي ءرهاظ ٌءعالتما كانه ناك نإ

 «يريج نهدو رحلمب نيمدقلا نهداو نيقاسلا َّدشف ءالتما نكي مل نإو ؛نوقيخهطصالا
 .حرقم ءاود هيلع لمعاو ؛هوكاف هنم (222)ىدتبي يذلا عيضوملا تفرع نإو

 هلولح لبق لمعتسيف : ندبلا اضعأ نم دعاصتت ةرخبأ ببسب عادصلا جالع

 .«ساطعلا) س يف (224)

 .(يغبني» س يف (225)
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 دعب ٌديج هل ةصاخ لجرفسلاو «قيرلا ىلع ُدِرابلا ٌءاملاف رضحي مل نإف ,ةضباقلا ةهكافلا

 (لوبلا راردإ هٌعفنيو يدبكلا عادصلا كلذكو ةصاخ هُعفني ةّرقسكلا ؛هلبقو ماعطلا

 .هراردإبف ثمطلا ناقتحا نع ثداحلاو «ةدالا بسحب يتلا تادامضلاب ٌدبكلا دمضي

 ءاوخلا ىلع مهمقل رثكأ يف جبحلا : هتمالعو : ةدعملا ةكراشمب نئاكلا عادصلا جالع

 قيقدب تاضّمحْملاو ؛هكاوفلا ءامو «كلذ هبشأ امو ساييرلا ءامو ؛مرصحلا ءام يف ًاسومغم

 ةيوافألاب ًةدرابلا ءايشألا لمعتساف ًةدراب ةدعملا تناك نإو ءهوحنو نامّرلا ٌبح لئم ةطنحلا

 عفتني اذهو «ةيوافألاب بآلجلا ىلع رصتقاو اهقفاوي ال تناك نإو «ةّراح ا ةحيارلا ةبيطلا

 نكيلو «لعفاف ةيقنت ىلإ جاتحا نإف ,«22اوسح ىسحُيو مقل عادصلا لبق مقلُي نأ
 ةدعملا نوكسو «ماّمحلا دعب سوميكلا ةديجلا مهتيذغأ لامعتسا لعجاو «ةدعملا يّوقي ام

 خيبطب رابكلا تاجرايألابف ْلْرَي مل نإف «تايّقملا رئاردلاو ناهذألاب غامدلا ٌوقو ءاهّدربو

 ثيحب غدّصلا ىلع ناتفيفخ ناتيك وأ «نيغدّصلا نييارش ٌعطق كلذ يف عفنيو «نوميتفألا

 يكلاب عفادي نأ بجيو «ىوكيو نايرشلا ىلع فشكي نأ كلا حلصأو «سأرلا قرحت ال

 كلا دعب ًائيش غضمي الو «ءاسح هءاذغ لعجي نأ بجيو ءفيصلا يف ةصاخو ؛نكمأ ام

 ٌئصليو ممالكلا ٌرْثكي ال نأ بجيو .رابنلاو درب ٌتقو فيصلا يف هيذغتو «مايأ ةرشع ىلإ

 اهيلع عضت دقو ءافّرَط كلذ بذجيو «نارفعزلاو تورزنألاب ضباوقلا نيغدصلا ىلع
 : اذهل ٌروكذملا يّئوقلا يكلا امأ .عّجولا 227)ابجويف ضبني القل ةباصعب دشُيو برسألا

 «سأرلا ٍرحتْوُم دنعو ةّرقّتلا ٌقوف دحاوو «نيغدّصلا ىلع نانثاو «سأرلا طسو ىلع ةثالئف

 .لاح لك ىلع رْثكلا َرّذحي نأ بجيو

 .مدقت ام هيف يفكيف كلذ ريغو محرلاو جازملاو ةيلكلا ةكراشمب نئاكلا امأو

 لاحكألاو لافيقلا ٌدصفف ًايومد ناك نإو ©2رايبشلا بح سأرلا لَقث ُجالع

 .!اسحو ب يف (226)

 .ةحضاو ريغ (ًاعجوتم ًاضعب# س يف (227)

 .32و 26 ص ةريخذلا نم هانححصف ةرايسلا» لصألا يف (228)
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 (229)سسحلا ٍقورُع دصف ًاضيأو «فلخ ىلإ لقثلا ناك نإ ًاصوصخخو ؛ةيبجلا ٍقرعو
 .ماّدق ىلإ لّقتلا ناك اذإ ًاصوصخو «نذألا فلخ َنيذلا نييارشلاو

 هلك سأرلا ىلع هلاتشال (230:ةذوخ ىمسيو «ةضيبلاب فورعملا عادصلا جالع

 وأ ٍرمخ برش وأ ٍةكرح نم ببس ىندألو ٍةعاس لك هتبوعص جبت ٌنِمزم ثبال وهو
 ةطلاخماو ًءوضلاو طسوتملا ولو ٌتوصلا ٌضغبي هّبحاصو ؛ديدش يتتوص وأ رّخبم لوانت
 .ءاقلتسالاو ةحارلاو ةملظلاو ةدحولا بحبو (سانلا عم

 ءيدر طلخ هل ُكّلوملا ٌُببسلاو ؛هّسح ةدشو غامدلا فعض : ةلعلا هذه ُبلاجلاو
 ناك نإو هبلص وأ ٌيوادوس مّرو نع نوكي ام ًاريثك هنأ ىلع ءدراب وأ راح ٌمّرو وأ

 هُيحاص هركيو ءالف رجراخ نمو «نينيعلا لوصأ ىلإ ُمرولا أدتبا ؛ليادلا باججلا نم
 .فنئعلاب . هيلع سمللا ٌعوقو

 ٌنابرضو لَقُب هعم نوكيف هْبجُح وأ غامّدلا سفن نم ينومغلف داوم هّيبس ناك امو
 ..عدلو بهلت عم ةرمح وأ

 حاقفب تالوطنلاو «بلاغلا طلخلا لاهسإ مث ُدصفلا «ًابلاغ ٌمدلا ناك نإ : هجالع
 ربصلا ٌبحو «ةيوقلا تالّلحْملا ىلإ جّرديو ؛هتملع ام ٍرئاسو عانعّتلاو جئوبابلاو رخذالا
 نهد ةقعلم عم هربْْش رايخلا هقساو ءاضيأ ٌديج اياقوقلاو ًادج مهل ٌديج رابشلا ٌبحو

 ربصلا عم طلخ امبرو ؛درو ءامب ًاطولخمو روفاكلاو رَّعلاو كئسملا تامومش مث «رع ور
 ةيّوقملا ةكمضألاو َماّمحلا مث :ةرّدحْاو ةّراحلا تادامضلا همزلأو «ليلحتلاو ةيوقتلل
 ىلإ لاحتسا دقف مسقلا اذه ةّدم تلاط ىتمو ؛جسفنبلا نهدو ءايمومب تاطوعسلاو

 ليلحتلا ٌليلق وه ام الإ اهُعفني الف ةّضيبلا تنمزأ اذإو ءراح ببس نع ناك ولو «دربلا
 دادتشا دنع ةصاخو ءاهوحنو كسملا ءاودو بكؤكلا صارقأب اوطعسيو «نيخستلاو
 «بجاو ةببجلا قرع ٌدصفو ءاهعطقو اهّدصفو نيغدصلا يكو رهسلا دنعو ؛عَجولا

 .لصألا يف اذنك (229)
 1 تتكامل 0 ع ىمسملا عادصلا هب دصقي هلعل (230)
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 ءأضيأ مهنم نيدوربملاو لوقبلاو وللا زْوَللا نهدب ىفصملا سدعلاك رخبي امب مهيذغو

 «غدصلا ىلإ غدّصلا نم ىلطُي «غمضو ٍنارفعزو نييوحتألا .مدب يلطلا مث ؛هترخبأ ِةلقل
 .غدصلا ىلإ غدصلا نم ٌءالط ٌعفان بكوكلا صارقأ عم صفعلاو ُنارفعزلاو

 روللا نم ذخؤي : طرفملا رهسلا عم راخلا عادتملاو ةقيقشلا عم ُمفني نهد ةفص

 رزبو «ءاّثَقلا رزبو «ةلقبلا رزبو «ٌسْحلا ٍرزبو ءْضَيِبألا شاخشخلا روشقو رّشقملا

 دقو ؛لمعتسيو رصعي مث «رفونيللا ٍنْهّدِب ىّبري ءءاوس ءازجأ ولُحلا عَْقلا رزبو «رايخلا

 تاراتخم ٌصخخأ نم وهو ,هّتدمحف ةرارحلا ٍةديدشلا سأرلا للع يف «231)هتربتخا

 يف تاوذ نمف هدع يف جانحن ملو : ًاضيأ لاقو يزارلا نيدلا رخف ركب (232)يبأ

 .قئافلا رفونيللا نهدب طاعساإلا نم رثكأ ىلإ ةراحلا ةقيقشلا

 امف ,غدصلا لَّضَع يف نوكي ام رثكأو «سأرلا يبناج دحأ عجو يه : ةقيقشلا

 امأو «هعيضوم ىلإ ًةلصاو ُداوملا نوكتو َّسّملا لّمحتي الف ِفْحَقلا رجراخ نم ناك

 هلك نَدَبلا نم عفترمل ٍتاراخعب نم نوكي دقو «رثكأ عّدصيف هبجحو هيسفن غامدلا نم

 بلغألا ىلع نوكتو ءراودأ تاذ ةقيقشلا نوكت ام رثكأو ؛ٌَشلا كلذ نم وضع نم وأ

 طالخأ نم نوكيو ٍدّرفم رجازم ءوس نم ٌردق اهل ةقيقش نوكت ال دقو «طالخألا نم

 .تامالعلا ٌتملع دقو «تاراخبو ,حاير نمو «ةّدرابو ٍةراح

 نابرضو «سمللا ةنوخس ٍةّرارحلا عمو ءأدّدَتو نيخمستلاب ًانوكس ةكرابلا عم دجتو
 ةراحلاو «دربب اهعم سّمحت ةدرابلا نإف .: ًاضيأو ؛تادّربلا عم ةحارو ءغادصألا يف

 .عَجَولا دادتشا دنع كلذو هَرَخَب اهعم سمحت

 .هبسحب لكلا «بدحلاو ٍنفجلاَو غادصألاو «ةهبجلا قرع ًاصوصخ ُدّصَمْلا : اهجالع
 ةتس ىلإ ةيقوأ نيب ام هنم ةبرشلاو «ءابدنهلا ءام يف ٌربصلا عقني «ةراحلا عفني اممو

 .ةيقنتلا دعب جارملا لدبيو «رودلا لبق ْنَدَّبلا ىقنيو «قاوأ

 .تربتخا : لصألا يف (231)
 .(وبأ» : لصألا يف (2232)
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 لصأ روشق نويفألا نم نيغذُصلا ىلع تاردخملا ٌتلعج َةّراح ةداملا تناك نإف

 .جْنبلاو ٌبشلاو حافلا

 عَتْعَتو بادس نم ّذختم ٌدامضو «نارفعزلا : ةقيقشلا 233»باحصأل ةةيلطألا نمو

 لدرخ ءءزج دحاو لك نم «بادسلا ٌبح ٍقروو هراغلا ٌبح ُدامضو ءدرو نهدو

 (234)خيرارلا نم وأ «خينرزب ذختم يطوريق هنم غلبأو «ءاملاب ٌعمجي ءزج فصن

 .يكلا ةعفنم يفاكو ,حّرقُم وه («23ة)ايبمانلاو

 كلذ هبشأ امو ءاحرك رقاعو لدرحو نويبرفب ْدُّمض ِدْرَبلا ةديدش ةداملا تناك نإو
 ةلّلحْلا تالوطنلا مث الط جئوبابلا نهد عم رتسدابدنجلا درابلل ةيوُدألا صمخأ نمو

 ٍذْخَتم نويفأك تاردحملا : عَجَوْلا ٍةَّدِشل لمعتسي دقو ءامهريغو «كلملا ليلكإو «جئوبابلاك

 .تملع دق ا" ضتيبلا نكسي ؛نيغدصلا نييارش ٌّدشتو «نارفعزو تورزنأ عم

 ًاعفان ابرج ةنمزملا ةقيقشلل ًأجالع نيمدقتملا ٌضعب ركذ دقو «ٌعفان ًاضيأ ٌّكلاو

 ىتح يتيزو ءام يف نيتتسفاو رامحلا ءاثق لوصأ خبطُي نأ كلذو «ةأرما نع اذوخأم

 املك ناكو 3 لقبلاب دّمضيو نيّراح تيزلاو ءاملاب مِلألا قشلا لّطني مث «ىٌّرَهَت

 دامضك ةدمضألا نم سيلو ءىّمُح ريغب وأ ىّمُحِب ناك ةقيقشلا أربأ دنع لمعتسي
 ةقوحسم نويبرفلاو رّبكلا لصأ روشقو اتيسفان تدمض ةدّملا تلاط اذإو ءلّدرَكلا

 .اهنم عفنلا مظع جالع هنإف «يناحير بارشب ةنوجعم

 قتسفلا نهدب طعسي مث «راحلا ءاملا ىلع ُبابكنالاو «مامحلا لوخد هب نوعفتني امثو

 .هتعاس نم قنعلا ىلإ عّجَولا ردي وهف

 ءامو «درابلا غاذللا سوحنختلا عم ًادامض كلملا ليلكإ : كلذل ةعفانلا تادرفملا

 ٌردسلاو «عاذللا ٌعفني هب رّخبتلاو هناخد قاشنتسا نوسينأ الوطن هماسقأ رئاسل هخيبط

 .«باحصأ» : لصألا يف (233)

 .دمتعملا نم هانحخصف «غيربارذلا» لصألا يف (234)

 .س يف ةحضاو ريغ ةملكلا (235)
 .«لقثلاب» ب يف (236)
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 عادصلا ٌعفني بارشلا لبق هئام ٌبرشو «درابلا عادّصلل هخيبط راخب نيتنسفا «يمغلبلا

 نإو «ديدشلا َعادّصلا نكس هب دمضو بارش عم خبط اذإ سآلا ٌقرو «رطتخلا نع

 ةّطقّسلا نع نئاكلا عادّصلا نم ديفُيو ءدرولا ءام عم خبطيلف ةطرفم ةرارحلا تناك

 عفن ٌروجلا دوسي ىتح ٍديدح ةفرغم يف لُخلا نهد عم هّروج ىلغ اذإ ليحل ءاههابشأو
 كرطصأ أغلاب ًاعفن ديدشلا ممّصلا نم عفت نذألا يف رطق نإو نهد درابلا عادصلا

 0 ش نا ١ و . - ياا.
 عادصلا نم عفني هتاخد  نوتيزلا غمص مهضعب دنع وهو ةعيملا نم عون وهو

 َعادصلا ٌعفنيف يف ءلخو درو نهد هب طلخي دقو «نيزلا عادصلا ليو (23 )اس ريإ

 .بكرملا ع عادصلاو «ةرارحلا ىل | لئاملا

 ضعب عم ةصاخشو ءاداميطو ابرش يومّدلا عادصلا نم عفان ,غامّدلا يوقي : جن وباب

 .ةدرابلا تاراصعلا

 .ةظيلكلا حايرلا نع ثداحلا ٌعادصلا نكسي انوطق رزب

 ةظيلٌعلا حايرلا نع ثداحلا .عادصلل ٌديج نيحايرلا نم ءيش وهو : (21)عاربب
 .(239 مش

 .ماكزلاو ٍدرابلا عادّصلا نم ٌعفني هئاخد : ناتكلا رزب

 جيوبابلا نهد عم انْهَد ٍدرابلا ,عادصلاو ةدرابلا ةقيقشلا نم عفنلا غلاب : رتسدابدنج

 .نوتيزلا تيز وأ

 .ادامض اههايشأو ةبرض وأ ةطقس نع نئاكلا عادصلا نع ديفي : لفوف

 .ًادامض ةرابلا عادّصلا ٌعفني : ردنك

 .اروخب ٍدِرابلا .عادصلا نم ٌعفنيو ٌماكزلا سبحي : ثيربك

 .يثوريبلل ةنديصلا نمو «دمتعملا نم هانححصف «اسربا» لصألا يف (237)

 .ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصف :ربب» لصألا يف (238)
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 رَصَتْخملا اذه ىضتقمب اهئاجالعو هنع ةيفخلاو ةرهاظلا ضارمألا ركذ مت دق اذإو

 دنع كلذ نم ٍءيش ىلإ رقتفُي امير هنأل :ةرّدخما َمونلا ةّبلاجلا ءايشألا ركذب كلذ علف

 كلذ ريغو اهيلعو اهيف ةعوضوملا ةركذملا ةيودألاب نيعلا نم مّلألا نيكست نع جعل
 بجو ءأديدش ملألا ناك اذإ ةصاخو ؛ضارمألا .جالع يف عفنلا ريثك كلذ ناك املو

 ةيصاخلاب لعفي هنإ ليق امم ًافرطو «جازملاب لفي امم ًاقرط كلذ نم تركذ دقو ءهركذ
 .جالعلا ىلع هب ناعتسيو ءٌرضح اهّيأ لمعتسيل هيف

 (سوديروقسيد) ةريثك عاونأ وهو ءرصْلا هنم عنصي يذلا راّمّسسلا وهو : لّسألا
 . تبسي هناف .هنم رذحي نأ بجو (هبراش (240) م برش اذإ ؛هنم ثلاثلا فئصلا هرمث

 : نويفألا .مونلا بلجي : داسربالا .تابّسلا بّلَجو مّون هّئش ميدأ اذإ : ناوُحقألا

 هيلع ملأ نمل يقس اذإو ءجضنأو ٌمَجولا نكس «©241)ةئسركلا رادقم هنم تذخأ اذإ

 .دقرأ دعقملا يف ةليتف هنم لمح اذإو «توملا نم ةاجنلا هب تناك ٌرّهسلا

 ريثكلا مونلا ٌبلجيو رذخب ءطرفم ٌدراب «ليمكتلا باتك نم : يدنلا رفولينلا لصأ

 .مهرد فصن هنم ذخؤيو «ةدرابلا ةجزمألا باحصأ ٌعفنيو مش ©24ةااذإ

 امون نايبصلا ّمانأ بارشلا كلذ ٌبرُشو ,ضباق بارش يف تعقن اذإ (24ة:ةيْشألا
 ص

 هيفصيو ؛ثتلثلا صقني نأ ىلإ بارشب هخبطُي نم سائلا نم 440ج ورْبَيلا لصأ
 أه لمتحا ةليتف لكش هنه ريص اذإو رهسلل هلمعتسيو ءام ًاردق هنم ذخأيو هقوريو

 .مونلا بلج + ةَدَقْعَملا يف

 هخيبط بص اذإ : يكلملا نمو :مون يئرط وهو سأرلا هب دملط اذإ جسفتبلا رهز

 .«موي» لصألا يف (240)

 دمتعملا : رظنا  «سدعلا ةبح رادقمب اهبح ؛ناصغألاو قرولا ةقيقد ةرجش ةنسركلا (241)

 .؛اذإو» لصألا يف (242)

 .249/1 انيس نبال نوناقلا نم هااححصف ؛ةنسأ» لصألا يف (243)
 .بيطخملل ةيعارزلا مولعلا تاحلطصم سوماق نم هانححصف «جوربي» لصألا يف (244)
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 .مونلا َبَلَج سأرلا هب دمضو ةنّيل ةقرخي ةخبط يف ُتّسمغ اذإو مون سأرلا ىلع
 ٍرهسلا نم عفن سأرلا ىلع هُحيِبط بص اذإو ءأَّمش َمونلا بلجي هنإ : نارفعزلا

 قفاوي ام ًاريثك كلذلو ءأضيأ ٌمْونم هنمدو هدَقْرَأو ٌرَدْسَأو ,حلإملا مُعلبلا نم نئاكلا

 .نيرَخْتملا هب اونهد وأ هوُمتشا وأ هب اونهد اذإ (2459نيمسرمملا

 نم تاسونايق ثالثب تخبطو «سوؤر سمح هنم تذخأ اذإ : روشنملا شاخشخلا

 اهخيبط ٌبصو تخبط اذإو «هدقرأ خيبطلا اذه يقسو نيسونايق َريِصَي نأ ىلإ بارش

 .دقرأ سأرلا ىلع

 ًامون موت لكأو لّسَعِب طِلحو زبخلا ىلع رثن اذإ : يناتسبلا ضيبألا : شاخشخلا رزب

 اذه برشي دقو «كلذ لعف سأرلا ىلع ©*5[عضو اذإ] هسوؤرو هقرو ٌحبطو ءًالدتعم
 ظ .رهسلل ًاضيأ خيبطلا

 .ًاحلاص امون موو رهسلا نم عَمَت رجراخ نم سأرلا هب دمض اذإ : شاخشخلا درو

 .فنألا يف هنم رطقو ؛غادصألا هب نهد اذإ رهّتسلا نم ٌعفني : شاخشخلا رزب نهد

 امون «هتمانأ ذيبن يف ناسنإ اهنم يقم نإ : رهز نبا صاوخ نم : بيدلا ةرارم

 . الت ىقسي نأ هلحو ءًاديدش

 .مونيو نّدبلا يف باهذلا عيرس : بارشلا

 .ًاروخبو ًاّمش مونلا ٌبلجتو ؛َسأرلا لقت : ةعيملا

 .مونلا ىلع نيمومحملا ناعأ خوفانلا هعفنيو ِفنألا ُنطاب هب َحَّطُن اذإ : ءاثقلا رزب نهد

 .قَرأْلا مهارتعا اذإ

 علق نأ دارأ نم هنم برش اذإ ءاطرفم ًاديربت ةدربم ةوق هل : (247)لئام زوج

 .نوناقلا يف ام قفاوي انحيحصتو «نيمجربملا» لصألا يف (245)

 .اهانعم يف ام طقس وأ ءلصألا نم تطقس اهنأ رهظيو ءانتادايز نم (246)

 .ينوريبلل ةنديصلاو دمتعملا يف قفاوي هانتبثأ امو «لتام» لصألا يف (247)
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 ديو ًأطرفُم ًاتابس هّيبسأو هّمانأ بارش يف لاقثم َنُمث هنم يطعأ اذإ ©4ة)وضع هنم
 .جالعلاب قيفي ىتح امايأ اهرّدخو هءاضعأ

 ,جّسفنبلا نم مونلل ًابلج رثكأ وهو «كلذ ميدأ اذإ ٌمونلا ٌبلجي هّمش : رفولينلا رهز

 .هنم ابيطرت رثكأو

 : ظ 3 .٠

 حلا ُّنَبلو ءاخوبطم وأ ناك اين َمونلا ٌبلجي هلكأ نإف «أيناتسب هنم ناك ام : ٌسحلا
 " ع2 ىلا
 .ابرش هبلجي يربلا

 .هُمش ميدأ اذإ «مونلا ٌبلجي : حافللا

 .تبسسُتو ٌمونلا ٌبلجت هّتميارو «مهّمونيل هتّراصَعب نايبصلا طّعسي : رملا

 ةرارحلا نع «نئاكلا قلقملا متادلا رّهَسلا نم عفنيو «غامدلا بطري : رفولينلا نهد

 .سأرلا ىلع هنم بكسو «ٌئشنتسا اذإ ءءارفصلا ةرجنملا راخجب نع «ةدلوتملا

 همانأو هتّبسأ هريغ وأ بارش يف 249)ائيش هنم ناسنإ يّقس اذإ : رامحلا ناذا خسو

 .الصأ لقعي ملو

 كلذكو «ةيوق ٍةوقب همّرن هّمش ناسنإلا مادأ اذإ هنأ هتيذغأ يف رهز نبا معز : حافتلا
 لام ىلرم هنم ناك امو ًابيجع ًاحلاص امون مونيو ءًايوق بطري هنأل (ىلرم هلمعتسا نإ

 ,650ةرارحلا ىلإ لام اول هنم ناك امو .دربلا ىلإ

 .دومحم ريغ فوخم هنم راثكالاو ءابرش اريثك امون موني تابنلا اذهو : نويفأ

 نإ ءمسالا اذهب سلدنألا لهأ دنع ٌروهشم تابن «ةلمهملا ءارلاو فاقلاب : ةراقلا

 .سأرلا هب لطُت نإ كلذكو ءرهسلا نم َعفنو «ٌمونلا بلجي هخيبط ءام .ٌبِرش

 .«أرضع» لصألا يف (248)

 .«ءيش» لصألا يف (249)
 .«رحلا» ب يف (250)
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 سأرلا لقثيو موني همش نامدإ : «25ةدرخألالا حاقف

 .ًالدتعم َمونلا َبَلَج هب غادصألاو فنألا نهد اذإ : جنبلا رزب نهد

 هنم رطقي «فنألا ٍةئوشخو .عادصلاو رّهسلاو ّرحلل ًاّدج ٌعفان : نيطقيلا بل نهد
 0 .ًالدتعم ًامون بلي هنإف قأرما نبلب هيف

 .الكأ مونلا بلجي : رملا ٌزوللا
 .ماعطلا دعب الكأ مونلا بلجت : ةبطرلا ةربزكلا

 .كلذ لعفي هّنهدو «سبايلا نم رثكأ مونلا بلجي : هنم يرطلا تبعا
 . الكأ مونلا بلجي وهو ,«فيفجتلا ٌُديدش هنأ هصاوخ نم : تيربكلا

 .مونلا َبَلَج هّمش ميدأو ٌءام هيلع شر نا : مّرَفسهاَش

 ٌدحأ امون مانأ بارشلاب نيمهرد رادقم هلصأ رشق نم برش اذإ مونملا : نحورطس

 .شاخشخلا ةغمص ةمون نم

 .ًابرش مونلا بلجيو «فيفجتلا ُديدش : ينيص رادلا

 امش موني : نيطقيلا رهز

 سأرلا ىلع ًالوطن مّوني هخيبط : شرجنزرملا
 لعفت اهيأ ليق ام ركذنلو «جازملاب 252)[لعفت] يتلا ةيودألا ركذ نم رَّضَح ام اذهف

 ,(253)ةيصاخلاب

 ديدش رّبحلا اذه : سيلاط وطسرأل راجحألا باتك نم : مونلل تلاجلا رَجَحلا

 فيطللا ٍناخدلا لثم هنم جرخيو رَّخَُي راهنلا ناك اذإ :ةرارحلا هُعبط «فاص «ةرمحلا

 .ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصف «رحذا» لصألا يف (251)

 ظ .لصألا نم تطقس (252)

 اهضعب انبرج دقو « ملعلا ىلإ اهنم برقأ ةفارخلا ىلإ يها ًارومأ تارقفلا هذه يف ركذيس (253)

 .لاق م اهلعف نكي ملف
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 رجح لك هب ٌءيضي هنم عطست ًاران هل يارف ليللا يف ناك اذإو ءينُر هنم برقت اذإ
 2 0 , ع ع ع 7 5-5 0 .ءا < . 1

 هثَروأ ناسنإ ىلع قلعو رثكأ وأ لقا وأ مهرد ةلز رجحلا اذه نم ذحخا نمف هلوح

 كلذ يف وهو رمَحلا نم ناوشّتلاك .عبارلا مويلا يف قافأ ةفتنع ليزأ لاف امئاد آمون

 هّلَعج نإو ءأدبأ هيف ةيصاخب كلذ لعفي هتظقي نم رثكأ هّمون نأ ريغ ٌظقيتسم ٌمئا

 ,هنع لازي ىتح امون همون هسأر تحلو هقفرم يف ناسنإ

 .اليوط اقرغتسم امون مان اهلمح نم : 254[ىرسيلا] يربلا قلقللا نيع

 ال مبانلا سأر تحت تلعُجو ناتك ةقرخخ يف 22559»ت ريص اذإ : ءاضيبلا زعملا نرق

 .مان رّمَقلا ءافتخا يف هيلع اهّملع نم : ناطرسلا ُنيع

 مادام هبتتي ال هنإف ؛ملعي ال ثيح نم مان لجر سأر تحت عضو اذإ تيملا سرض

 ,هسأر تحت

 مادام هبتني مل مئان هجو ىلع ةأرما وا ٍلجر ربق بارت رذ : نأ رهز نبا صاوخ نم 4| هج ةأ مآ ىأ 3 فاد أذ ١ نأ |

 اهتلعُج نإف «ةقوبطم ىرخألاو ةحوتفم اهينيع ىدحإ تيقب ةّموبلا تحببذ ىتم : رخآ

 قرطو مان ةضمغملا متاخ سبل نمو ءرهس ةحوتفملا متاخ سبل نمف « متاخ صف تحن

 ٌبّسرت يتلاف «ءاملا يف اهلعجت نأ كلذ ةفرعم ىلإ جيتحا اذإ «نينيعلا نم ٍةدحاو لك ةفرعم 0 . م25 2 ءاشل . را

 .رهسلل بسرت ال يتلاو « مونلل

 برش مونيو (ّسأرلا رخسيو ةّدعملا ُدِسفُي : فيرشلا بتادرفم نم : رفصعلا رون

 .ىلوألا يف ٌسباي راح وهو

 نهُدو .هئهد جرختسا اذإو ءاليقث امون مون يقسو «بارش يف ّمقُن اذإ : مليش

 .ًالدتعم ًامون مون غادصألا هب

 .بب نع ةدأيز (254)

 .«تربص» لصألا يف (255)
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 لامعألاو) رصتخلا اذه ىضتقمب «ضارمألا جالع ةيفيك يف «ُلوقلا مت دق نيحو
 ؛نيذابرقألا عضن نأ بجو“ 1[ةقاطلا هيلإ تلصو ام بسمب كلذ يف ريبدتلاو «ديدحلاب

 يهو ةيذغألاو ةيودألا نم نيّعلا جالع يف ابدلإ رطضن :يتلا تابكرملا ىلع لمتشي وهو
 .الصف نوعبرأ

 . .ًاقلطم ةيودألا رمأ يف لمجُم مالك ىلع لمتشي : لوألا لصفلا

 .ةصاخ نْيعلا ةّيودأ رمأ يف يلك مالك ىلع لمتشي : يناثلا لصفلا
 ءاهارتو «نيعلا يف اهلعفو اهتايهامو «ةدرفملا ةيودألا رمأ يف : ثلاثلا لصفلا

 .اهنادبأو ءاهديجو ءاهصاوخو

 يفو «بكري نأ بجي ىتمو ةبكرملاو ةدرفملا ةيودألا لامعأ يف : عبارلا لصفلا

 .هليوصتو هلسغو اهنم قرحي اه قرح تايفيك يف : سماخلا لصفلا

 .تفّرلاو رُدْتَكلا ناعُد ذحأو ِنْيعلل ةيودألا يتاب ريبادت يف : سداسلا لصفلا

 .تاجضنملاو يلاغملا يف : عباسلا لصفلا

 ظ .تالهسملا ,عاونأو بوبحلا يف : نماثلا لصفلا

 .(©لاعسلل ةيودألا نم ضعبو تاقوعللا يف : عساتلا لصفلا

 .هسْيَحو شط راردإ ةيودأو تاعوقتلا يف : رشاعلا لصفلا

 ايالقلاو ةلّهسملا حالمألاو دئاصّتلاو ,جَجْملاو نابجألا يف : رشع يداحلا لصفلا
 ظ .ةنململا

 .ةدرابلاو ةراحلا تانيشْراوَجلاو تالفيرطألاو نيجاعملا يف : رشع يناثلا لصفلا

 .س نم ةدايز (1)

 .4لاعسلاو لصألا يف (2)
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 ةلمعتسملاو «ةبطرملاو «ةدّربملاو ةتّخسملاو ةنيلملا تافوفسلا يف : رشع ثلاثلا لصفلا

 .تاروخّبلل ةعناملا غامصلاو نّبَجلا ءام عم

 ةيودألا نم ,ضعبو ءعبطلل ةلّهسملا لئاتفلاو نَمُحلا يف : رشع عبارلا لصفلا
 .لاهسإلا دعب ضرعي يذلا .جَححسلا ةيودأو ؛ةّضباقلا

 ةّعطاقلا تارورذلاو ةدرابلاو ةّداحلا تارورذلاو لاحكألا يف : رشع سماخلا لصفلا

 .مدلل

 .ةدرابلاو ةراحلا تافايشألا يف : رشع سداسلا لصفلا

 .مألا ةنكسملاو ةجّضنملا تاروطُملا يف : رشع عباسلا لصفلا

 .ةبطرلا لاحكألاو تالّسْغُملا يف : رشع نماثلا لصفلا

 تاقوشُتلاو تاسوطُعلاو تاطوعّسلاو تارْعْرْعلا يف : رشع عساتلا لصفلا

 .تاخوفتلاو

 5 هَ 3

 ةنحسملاو ةللحملاو ةعناملا تاقوزللاو تاداّمِكلاو تادامضلا يف : نورشعلا لصفلا

 .ةّدربملاو

 .ةدرابلاو ةراحلا تاخوطللاو ةيلطألا يف : نورشعلاو يداحلا لصفلا

 .تادّربملاو تانّحسملا تاحوسُملاو ناهدألا يف : نورشعلاو يناثلا لصفلا

 .تاقّرعملا مقامقلاو تالوطتلا يف : نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 .ةدرابلاو ةراحلا تالوسُعلا يف : نورشعلاو عبارلا لصفلا

 .ريبعلاو ٌدنلاو يلاوّعلا لمعو تاروخبلا يف : نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ءامو «نارفعزلا ءامو «ءكسملا ءامو ؛قيروحلا ءام يف : نورشعلاو سداسلا لصفلا

 .حناخللاو «روفاكلا

 .هل ةنخسملاو غامدلل ةيوقملا ريارذلا يف : نورشعلاو عباسلا لصفلا

 .هعنمب اميفو َءيقلا لهسي اميفو ءاهُمتم امو تافّعرملا يف : نورشعلاو نماثلا لصفلا
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 بّرَجو «ةبكرملاو ةيوَّمَّدلا ٍدامزألا باحصأ ةيذغأ يف : نورشعلاو عساتلا لصفلا

 .لصفلا اذه لوُأ ركذي نملو ءنافجألا

 ةلملا باحصأو «ةيوارفصلاو ةراحلا ٍدامرألا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلا لصفلا

 .اهبسان امو

 .ماروألاو ةيوادوسلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 .سنجلا اذه نم ناك امو ؛ةيناطرسلا

 نيلوبسملاو ةيحيرلاو ةيوادوسلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو يناثلا لصفلا
 .مهبسان امو

 نيعلا ءوتنو اهروثبو نيعلا حرق باحصأ ةيذغأ يف نوثالغلاو ثلاثلا لصفلا

 .مهدنع ركذي نمو

 يقابو اهعطق دعب لّيَسلاو ةرفّظلا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالفلاو عبارلا. لصفلا
 .نيعلا يجورجم

 .هدعبو حّْذقلا لبق ءاملا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 يف مّرَولاو طغضلاو ©©9ةدسلا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو سداسلا لصفلا

 .فّوجألا بّصَعلا

 لصف يف رظنلا فْعضو لايكلا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو عباسلا لصفلا

 .شفخلاو نيركبشملا ةبوطر

 «سِيلا طرف نع رظنلا 2فعض] باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو نماثلا لصفلا

 .مدقت ام ىلع سق «تناك ضارمألا يقابو

 .(«ةدغلا» س يف (3)
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 (نهدال وأ نيعا تدمر اذإ عضارملا ةيذغا يف : نوثالغلاو عساتلا لصفلا

 .جتيدرولاب نايبصلاو «نيموطفملاو
 .هماسقأ فالتخاب عادّصلا باحصأ ةيدغأ يف : نوعبرألا لصفلا
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 مقر

 يع .يرجت) ىج
 ىسمورز») ندا ساش)

 ايايايثيايخي . [11 ج كايكب تاتا . جلا

 لوألا لصفلا

 اقلطم ةيودألا رمأ يف لَمْجُم مالك ىلع لمتشي

 ءةحّصلا ةّدام ةفرعم ىلإ يوادُملا ٌرطضا ءةحصلا ةدافإ ٍةاوادُملا ضَرَع ناك ال

 يذلا رخآلا «سانلا ٌنادبأ : يهو ةحصلا نوكت هيف يذلا ٌُدحاولا : نابرض اهتدامو
 ةاوادملا لع ضّرعت نم ىلع بجوف «تالآلا رئاسو ةّيودألا : يهو ةحصلا نوكت هب
 .ةلاحم ال اهّسانجأو اهاوقو اهب يوادُي يتلا ةيودألا ةفرعم

 وهو عساتو نامت يهو] اهيلع لئالدلا ٍضْعَب نم ّلدت اهّموعط نإف اهاوق امأ
 :ةفارحلاو «ةرارملاو «ةّصوفُعلا : يهو ةبكرمو ةطيسب ناكرألا ةلابق كلذو «*)حيسملا
 .ةّضباقلاو «ةضومحلاو «ةموسّدلاو «ةوالَحلاو «ةخولملاو

 يف مّلكتملا هالوتي ءًاليوط ًامالك كلذ يف نإ : ةيودألا لاوحأ يف خيشلا لاق

 رم ءاود لكو راب يضرَأ صفع ءاود لك نأ كلذو ؛(©[بيبطلا ريغ تايعيبطلا
 ولح ءاود لكو ءٌراح يضرأ رحلام ءاود لكو ؛يران فيرح ءاود لكو «راح يبيض رأ

 .يلاوه يلام مسد ءاود لكو ؛ةرارح ىلإو يلام

 .درْبيو ؛ظلغيو «عفديو .ٌماسملا قيضيو دبليو عمجي َصفَعلا ءيشلا نإ ًاضيأو
 .ففجيو

 : : : ٍ 5-0 9 م5 ساي
 .عيريو «درسو «يراجملا يفنيو «حتميو «فطليو «عطقي ,ضماخلا ءيشلاو

 .هل معط ال يذلا هفتلا ديزي (5)

 .س يف ةدايز (6)
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 .ةوهشلا يوقيو «صفعلا نود هضبقيو

 .قرحيو للحيو ٌبذجيو ءاديدش اناخسإ نّخسيو يقنيو فطلي : فيرحلا ءيشلاو

 سيل اناخسإ نّكحسيو ءظلِغلا عطقيو «فطليو ,ولجيو «يراجما يقنب : رملا ءيشلاو

 .ديدشلاب

 صري : ولخلاو] ًاديدش ًاناخسإ نخّسُي نأ ريغ نم ففجيو ّدشيو عّمجي حلاملاو

 .(0[ًاديدش ًاناخسإ نخسي نأ ريغب جصنيو

 #2 مال سا ُ . . ىلا ىلا ا 1

 .انيب اناخسإ نخخسي نا ريع نم «يخريو «نيليو «بطري : مسدلاو

 ءييضرأ ظيلغ صفعلا نأ الإ «نايواستم ديلا يف َضماحلاو ّصفعلا نأ ملعاو

 ةقاطللا نيب طسوعمو «ةدوربلاو ٍةَرارحلا نيب لدتعم وهف ُهَفَتلا امأو نام قفيطل ّضماخحلاو

 | .ةفاثكلاو

 نأ امإ ولخي ال رّمْوَجلا نأل : هل َمُعَّط ال ٌدحاوو ةينامث تادرفملا موغطلا نوك امأف

 وأ اًداح نوكي نأ امإ كلذ نم ٍدحاو لكو امهنيب ءًالدتعم وأ ءافيطل وأ ًافينك نوكي
 ع و # 2 85 سا#

 نأ امإ لصاحلا معطلا اذهلو ؛ةعست موعطلا ريصت نأ ٌبجوف ءامهنيب الدتعم وأ ادراب

 افيثك وأ ء«صفععلا وهو ادراب افيثك وأ ءهركذ مدقت ا" رملا وهو اراح افيثك نوكي
 8 # 5 ا 2 8 7 هَ

 وأ «ضماخلا وهو ادراب افيطل وأ «فيرحلا وهو اراح افيطل وأ ولحلا وهو الل ددعم

 وهو !داح ةفاثكلاو ةفاطللا نيب أطسوتم وأ ؛مسدلا وهو دربلاو رح لا نيب ًالدتعم ًافيطل

 ةفاطللا نيب أطسوتم وأ «ضباقلا وهو ًادراب ةفاطللاو ةفاثكلا نيب أطسوتم وأ ءجلاملا

 عضتنلو «حيسَملاب فرعيو هل معط ال يذلا هفتلا وهو دربلاو رحلا نيب ًالدتعم ةفاثكلاو

 .كنهذ ىلإ هّبْرَق لهسيل ًالَوْدَج كلذل
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 د ةدوربلاو ةرارخلا نم لدتعم ولح ظيلغ

 اهمعطو اهجازمو ةيذغالاب لودج

 .اهئاولأ كلذكو ءابتَجبِزمُأ ىلعو اهعئابط ىلع لدت ًاضيأ ةيودألا حياورو

 ةيوافألا رثكأو نابللاو جئيبكسلاو قّشألاو ©تيتلجلا ةفرعمك يهف حييارألا امأو

 : درولاك َّذللاو ةحئارلا يف ٌمعطلا فّلاخي دقو «كلذ ريغو ريْثَعلاو كسِملاو نّاللاو

 ُبيطلاف هل ّمعط ال يلام ٌءزج هيفو :ةّصوفُعو ةّرارم نم بكرم هّمعطو ,حيرلا ٌبيط

 ,ةراح اهلك ةيوافألاو رقولينلاو روفاكلاك سفنلا ُنيكست هّيحصي ام ّآلإ ٌراح هرثكأ
 سأرلل ةعّدصم يه كلذلو

 هنإف «هلاوحأ يف ءيشلا ىلع هب لدتسي ام فعضأ اهب لالدتسالا نإف ُناولألا امأو

 ناك ًاضايب لقأ اهنم ناك املكو «أدرب رثكأ ©0[ضايبلا] ّديدشلا ًءاودلا نإ : ليق دق

 .كلذ ملعاف حصأ لوألاو ؛ءكلذ فالخ : مهضعب لاقو «ةرارحلا ىلإ ليمأ

 .ثلاوث اهنمو «يناوث اهنمو «لوأ اهنمف ةّيوُدَألا ىوق امأو

 «تاجرد عبرأ هذه نم ٍدحاو لكلو سبايلاو ٌبطرلاو ٌدِرابلاو ٌراحلا : ةعبرأ لوألاف

 .طسوو ريخخاآو لوأ : عضاوم ثالث َةَجَرَد لك يفو

 ,«ثيلحلاب ب يف (8)
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 امو] ْانّيِب ًاريغت هريغي مل هنأ الإ هلادتعا نع نَدبلا رّيغ ام وه ىلوألا ةجردلا يف امف

 .ليدشي سيل (190[ًانيب ًاريغت هريغ ام وهف : ةيناثلا ةجردلا يف

 .ٍدسفُمب سيل اديدش ًاريغت هرّيغ ام وهف : ةئلاثلا ةجردلا يف امو

 ُدرابلاو ءقارحالاب دسفي ٌراحلاو ءأدسفم ًاريغت هرّيغ ام وهف : ةعبارلا ةجردلا يف امو

 .ريدختلاب دسفي

 .لوألا يوقلا يه هذهف ءأضيُأ قرحُي هنإف سيلا نم ةعبارلا ةجردلا يف وه ام لكو

 فالخلاو .ددّنسلل محّبفملاو .دّدسملو ءبّلصملاو ءنّيلملاو ٌجُمضنملاف : يناوثلا امأو

 صقنملاو «نفعملاو «قرحملاو ءال قّيضملاو قورُعلا هاوفأل حّتفملاو .فاّتكلاو ءلخلخملا

 «كلذ ريغو ءعّجولل نكسملا وهو درابلاو «ٌبِذاجلاو «محلل ينافلاو ,لمادلاو مخلل

 .بيرق نغ اهركذ كيتأيسو

 يذلا وضُعلل هترارح يف يواسي جّضنملا نأ الإ ءنابطر ناراحف : نّيلملاو جّمضنملا امأف
 .اهيلع ديزي الو ائيش هتبوطر نم ّصقني الو «هب ُمّلاعي

 نأل كلذو ءأسُنُي ٌرثكأو «هتبالص نّيلُي يذلا رضعلا نم ًاليلق رثكأ هنإف نّيلملا امأو
 هثداح نيلم ءاود ىلإ جاتحت يتلا ةبالصلاو ةبالص هيف يلم ءاود ىلإ جات يذلا وضعلا

 هلّلمتوءسوميكلا كلذ دومج ٌُبيذت ةرارح هيف ءاود ىلإ ٌجاتحيف «ظيلغ ٍدراب سوميك نع
 نوكي نأ يغبني ال اضيأ هسّبْيو «ةيزاثلا ةجردلا يف هُئّرارح نوكت نأ يغبني الو «هتّتفتو

 لبالا ماظع ّممو «قشألاو ء«دزرابلاو «ةعّيملاو «لقملاك «ىلوألا ةجردلا يف لب ءًاطرفم

 نوكي نأ يغبني هنأ الإ ءٌديدش نيلملا ءاودلا يف نوكي نأ ًاضيأ يغبني دقو ءاهبسان امو

 ..جازملا اذه ىلع نّيلملا ءاودلا'نإف «ليلحتلا عنمب الثا جضنملا ءاودلا نم ًاديدشت لقأ

 «بلحُطلاو ءانوطقلا رزبو «ءاقمحلا ةلقبك ٌبطر ٌدراب ٌبَلصملا ءاودلا نأ ناب دقف

 .بلعتلا بنعو

 يضرأ امإ ةلامم ال وهو هحيتفت سعي اديدست ماسملا دس ام وهف دّدسملا ءاودلا امأو

 .531 ص نويعلا رون نم هانك ردتساو ,لصالا نم طقس (10)
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 ًءايشأ وصعلا نم ٌبيذيو تبني نأ نكي مل ؛2اعاذل ناك نإ هنأل ءعاذل ربغ جزل امإو

 .ًائيش هيلإ باذجيو

 وهو ءاهغطقيو ةّظيلغلا ءايشألا فطليو ءاذه دض وهف ددّنسلل :حّتفملا ءاودلا امأو

 قّروبلاو سمرتلاو هنّسركلاو رملا زوللاو لصنَعلاو سوسلا لصاك اهقّروب وأ ارم ناك ام
 (حتفي م جراخ نم عصو نإ هنإف«ٌضبق وأ ةصوفع هيف ةيودألا نم ناك امو .حيشلاو

 نم ج اتحي سيلو فنعم فعضأ هنأ الإ تملا حاتفلاب ةيبش هن اف: ءالجلا اودلا امأو

 لّسَعلاك ةولح هولجت يتلا ةيودألا رثكأ كلذلو .ددّسسلل ٌحاّتفلا هيلإ جاي ام ةفاطللا

 فيفجت اهيف سيلو «ألدتعم ًاناخسإ تّئَحسأ ام يهف:دّلجلل ةّلِخْلَخملا ةيودألا امأو

 .لجفلا. نهدو«ع ٌوِرْخلا نهدذو «يمطخلاو «من وبابلاك .ظلغ الو

 كّسَحلاو «درابلا ءاملك ةضباق ريغ ةيئام ةدراب تناك ام يهف:ةفّكملا ةيودألا امأو

 .امهريغو

 ةرارمو لصبلاو موثلاك فيرح- لطظيلغ هناف , قورعلا هاوفأل حاّتفلا عاودلا امأو

 ..عاذل ريغ ضباق ظيلغ هنإف : قيضملا ءاودلا امأو (12)روفلا

 .ظيلغ «طرفم ٌراح هنإف : قرحملا ءاودلا امأو

 .شيطل طرفم ٌراح هناف نّمعملا ءاودلا امأو

 .هنم فعضأ هنأ الإ .هسنج نم وهف : حورقلا يف تبانلا محلل ُصقنملا ءاودلا امأو

 .ضرعلاب ًاضيأ لِيدُي دقو لادتعاب ضبقو فقج ام وهف : لمادلا ءاودلا امأو
 8 سد ل

 .اهنع بيرغلا

 .؟عاذلد لصألا يف (11)

 .(موثلا» لصالا يف (12)
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 لثم ةمءالملل هعبطب . ٌبِذجي ام هنمو «هتيفيكب ٌبذجي ام هنمف : بذاجلا ءاودلا امأو

 .(04رهزذابلاور6 0 ةلهسملا ةيودألا

 ءاودلل انوكي نأ امإ : اهو ءفطللاو ةّرارحلاب بذجيف : هتيفيكب بذجي ام امأو

 غيشمارطكشملاكف هعّبط نم يذلا امأف ءهل ضرع ةئوفُع نم هل انوكي نأ امإو هِعْبَط نم

 امو لبّرلاو ريمخلاكف : هتنوفع نم يذلا امأو «تيتلجلاو ؛جئيبكسلاو «رياوكلا خسوو

 000 -.ًامهلئام

 «ىلوألا ةجردلا يفو ٍندبلا جازم لثم أًراح ناك ام وهف:عججولل نّكسملا ءاودل ا امأو
 0 : 5 يار 2 2.5 1 : 5 ا .

 نم وضعلا يف وه ام لكب يتايو جيضنيو فطليو لجلخيو للحيو غّرفي افيطل ناكو

 ناك نإو راح اسوميك كلذ ناك نإ ناتكلا رزبو ةبلحلاك كلذو ؛ثايتلالاو عَجَولا

 ٍةظيلغ وأ ٍةدراب ,حاير وأ قاقد رياسم يف ًاكبترم ًاريثك ناك نإو ءًأظيلغ ناك نإو ءًأجزل

 : لوقي خيشلا ذإ ةدرفم تناك نإو ةفلتخم ىئوق ةيودألا ضعب يف نأ ملعت نأ بجيو
 : اهتجزمأ رمأ يف

 ةعانصلا نع هّلك ٌثدحي سيل ُجازملا اذهو «بيكرتلا نع اهل ثدح ام وهو * يناثلا

 «ةربزكلاو درولاو نبللا ف كلج وي 3 ةعيبطلا لعف نم طئاسبلا صعب ف دج وي لق لب

 دقتعت الو ءهانركذ يذلاك رثكأ اهيضعب يف هنأ الإ ىذه نع ةيودألا ٌرثكأ ولخت الو

 ٍةوق لكل لب «ءاودلا نم نيءزج وأ ٌدحاو ءزج اهلمُحَي ةثالثلا وأ نيتوقلا 150نيتاه نأ
 .خيشلا مالك م .كلذ ملعا .هلمحي ءزج

 :ةراجحلل تَّئفملاك هيف ِةيّصاخب لعفي ءاودلا نوكي نأ لثمف ,ثلاوثلا ىوقلا امأو

 وأ «لوبلا ردي وأ ءّمطلا ٌّردُي وأ «َنِبللا دلوي وأ ءرْدّصلا يف ام ٍثفن ىلع نيعُي وأ

 ,منركم 0)153لودج ف اهضعب ركاذذنسو هذه ريغو (نيعلا نم ضايبلا ولجي

 .(«(تارهزدايو لصألا يف 14١(

 .«نيذه» لصألا يف (15)
 .ب نم طقسلا ةيابن (رركم 15)
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 ىلع ير 55
 ىيسموزا» ن» ساش)

 ضيا ياحب _ [ 111 كن كدحب جر حا تصاح

 يناثلا لصفلا

 ةصاخ نّيَعلا ةّيودأ رمأ يف ,يلك مالك ىلع لمتشي

 جضنمو ضباقو نفعمو ءالجو حّتفمو دّدَسِم : يه «ةعبسف نيعلا ةيودأ سانجأ امأو

 .ردخمو

 ةيضرأ اهنم : نابّرضف : دّدسملا ينعأ : لوألا سنجلا نم يه يتلا ةيودألا امأف

 كلذو ٍةَحَرَف عم ناك اذإ اميسال ءٌراحلا فيطللا .قالّسسلاو فيفجتلل ٌحلصتف «ةسباي

 عنمتو ءافيفجت ةبوطرلا فُقت األ «ِنالّيسلا ,عاطقناو سأرلاو نَدَبلا غارفتسا دعب نم

 ٌمطقني سيل ُناليسلا ناك نإف ءاهتاقافيص يف ٍذوفنلا نم نّْيَعلا ٍداروأ يف ةسّبتحملا ةّبوطرلا
 نيعلا تاقافص نأ : كلذو ,عَجَولا دتْشا تلمعتسا نإ امنأل «لمعتسُت نأ يغبني الف

 الإ نيبتست ال ةيودألا هذه ةعفنمو ءتَنَّرحَت وأ تلكآ امبرو «ةبوطّلا ةرثك نم دّدمتت

 ةينرقلا يف لكاتو «ةحرق نّْيعلا يف تناك اذإ اهلامعتسا ىلإ ٌرطضي هنأ ال ءنامزلا لوط يف

 لمعتست نأ ذئنيح ردقت ال األ ةفيرح ةبوطر ابنم ليسي ناكو ةيبتعلا نم أنو ٌعضوم

 ؛عَجولا يف ديزيو «ليسي وأ ةبوطرلا عني ٌضباَقلا نأل «ةففجما ةيودألا رئاس نم ًائيش

 لصت نيعلا ريغ وضع نم اهثءادر تناك نإو «ةبوطرلا ةءادر يف ديزي داحلا ءاودلاو

 ةيوطرلا غري جّضنملاو لّلحْماو يخرُملا ٌءاودلاو ءًأضيأ نيعلا نم ناك نإو «نيعلا ىلإ هنم

 يقّروبلاو ضماحلاو ٌرُملا ءاودلاو «ءوتنلا ُضبقي الو ءاهلِمْدُي الو حورقلا المي ال هنأ الإ
 رحلا .يف ةلدتعملا ةيودألا الإ ةلعلا هذه لث. حلصي ال هنأب ناب دقف ءرونيو حّيهُيو غذلي

 ايميلقإلاو جنساسلاو لوسغملا ايتوتلاك يهو غذلت ال اهنأل لادتعالا نع ةبيرقلاو دربلاو

 سيل اهنأل ءفلتخت هذهو «نيلوسغملا دمثإلاو ,جاديفسإلاو ءلوسغملا قّرحْملا صاصّرلاو
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 نمو «قرَحلا دعب لسغ اذإ ٌريسُي ْءالَج هيف ايميلقإلا نأ : كلذو ءأيواستم ًالعف لعفت

 ُجاديفسإلاو ,لوسغملا قرحملا صاصرلا كلذكو ءٌريسَي ضبق هيف ءايتوتلاو «قرحي نأ ريغ
 الو ةرارح الو ةفارح الو ٌضبق هيف نبي ل هلسغ يصقتسا اذإ جنسانلا امأو «لوسغملا

 ةيفيك اهتحئار يف وأ اهقاذم يف ُنيِبَتي ال تناك ذإ.ةفّتكم ريغ ىمست اهلك هذهو «ةدورب

 .عذل الب ففجت يهو .«ريسُي معطو ةحئار اه تناك نإو

 : للع ةعبرأل نيعلا ةيودأ يف لخديف ءاجزل ًابطر ةدّدسملا ةيودألا نم ناك ام امأو

 هتجوزلب سلميو ي َرَكُي ةيناثلا ةلعلاو هَنيعلا م ٌعجوي ال كلذلو ءْعاَّذل ريغ هنأل ىلوألا

 ْمَجَوْلا نكس كلد اذإف ءاهلسغيو نيعلا ىلإ ليسن ليست يتلا ةبوطرلا ةّدح نع ةئئاكلا ةئوشخلا

 جاتحي دقو «ةيئاملا ةبطّرلا نم رثكأ نيعلا يف ىقبت اممأل : ةئلاغلا ةلعلاو ءابنع ثداحلا

 ٌوضع َنيعلا نأ : ةعبارلاو اهجتف رتاوتب َنيعلا لقلقُتو رطضت الكل نيعلا يف اهئاقب ىلإ
 لكو ءابيف اهئاقب نم داري امل ةيرجح ُنيعلا اهب ٌجلاعت يتلا ةيودألا رثكأو «ٌسحلا ٌريثك
 ًائيش نيعلا ةيودأ يف اوطلخي نأ ءابطألا اولاتحا كلذلف هاذا ّسحلا ريثك يقل اذإ نش

 ؛نبللاو «ةيلُحلا ءامو «ضيبلا ضايب لثم ءفيطل ةيودألا هذه نمو ءاهتئوشخ ني
 طقف يّرغي ءِْضْيَبلا ضايب فيطل نأل ءًاضعب اهضعب +, فلاخيو ءاريثكلاو غمصلا ءامو
 نإف «ةبلحُملا ءام امأو ,ماسملا يف "26ححَّلُي الو خسر ال هنأل دري الو نّخَسُي الو
 ٌدشأ ناتكلا رب ُباعلو ءعاجوألا نم ًاريثك نكسي كلذلو ؛لدتعم ناخسإو ليلحت هيف

 ف ًاعيمج ناذه ناطلخي كلذلو «هيف يتلا ةيئاملل ءالج هيف اضيأ نبللاو ءانيخست هنم

 الع ءيش عم ٌءالج ّجاتحت حورقلا نأل ,«170نيعلا يف حورقلا المت يتلا ةيودألا

 ناحلصي امهف اريثكلا ٌمامو غُْمصلا ءام امأو ًالدتعم نبللا نوكي نأ يغبنيو ءاهروفح

 لاحكألا يف اهنم عضتو«نيعلا يف ةداحلا ةبوطرلا لصفيو «تافايشألا امهب نّبعي نأ

 .اهنيكستو ةبوطرلا ةَّدج ٌرسك هب ٌدصقت ام تارورذلاو

 .اهيف بسرتي «ماسملا ف حليو «ححلي» لصألا يف (16)
 .«نيعلا حورقلا» لصألا يف (17)
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 : ةفيرحلا ةللاو ددّسلل ةحاّتفلا يهو : 290[يناثلا] سجلا يف يتلا ةيودألا امأو

 ملو «ُتَمزأ اذإ اهّفلخ ةنئاكلا ٍةدملاو ةّيِنْرَقلا يف يتلا ةّدملاو "8)رغبلل حّلصت اهنإف

 نأ دعب تّبَلص اذإ ءاهتيشغأو نيعلا تاقافص ماروأل حلصتو «ةجضنملا ةيودألا اهلذحت

 قّشألاو نويبرفلاو جنيبكسلاو تيتلحلاك يهو هاهّلُدعُبل ةجّضنملا ةيودألا اهعم طلخي

 ' ًاضعب اهضعب فلاخي ًاضيأ هذهو 29 ربّسسلاو جذاسلاو ةخيلسلاو ّجّولاو ينيصرادلاو

 .ضبق هيف سيلف ركذ ام رئاسو «ّضبق اهيف جذاسلاو ©©0لّبئسلاو ةخيلسلا نأ كلذو

 .امُهلئام امو جنايزارلا ءامو تارارملا لثم ءاملا ءادتبال حلصي «ٌسنج ةيودألا هذه نمو

 ,عذلي ال ءالَجلا ريسُي اهنمف : ولجت يتلا يهو : ثلاثلا سنجلا يف يتلا ةيودألا امأو

 لّيألا نرقو ,ردنكلاو ءلوسغملا قّرحما ايميلقإلاك : يهو ظيلغب سيل يذلا رثألل حلصيو

 كلذ ركذ دقو «درولاو ءربصلاو (20)[لوسغملا قرحملا زعاملا نرقو] ؛لوسغملا قرا
 هذهو «عفنلا ٌعلاب ةقيرطلا هذه يف لوسغملا يوشملا دمثإلا نأ : هبتك ضعب يف سونيلاج

 ردنكلا امأو ءدربلاو ٌرحلا يف لدتعم ايميلقإلا نأ كلذو ءًاضيأ ءًاضعب اهضعب فلاخي

 نورقلا امأو «ًءالج لقأ وهو ٌجّتضنم .عجولل ٌنكسم وه كلذلو «ليْمُأ ةرارحلا ىلإ وهف
 ءاهب ولجي ةرارم هيف نأل بكرم.هنإف ربصلا امأو (220[ةففجم] ةسباي ةدراب يهف ةقرحملا

 .خورقلا لمديو «هب عمي ٌضبقو

 ليلحت اهيف نأل ,نافجألا بّرَجو ظيلغلا رّثألاو ةرفّظلل حّلصتو ءالجلا ةديدش ابنمو

 «قرحما سيدقلقلاو «رداشونلاو «راجنزلاو «ةقّرحملا تاجاّرلاو «ساحنلا لابوتك فيطلتو

 «قرحأ اذإ سيدقلقلا ًاعذل اهلقأو «ةعاذل ةيودألا هذهو «ساحنلا ةرهزو «قرحما جازلاو

 اهالَج نم صقنو ءأضيأ اهُعذل لَك قرَحلا دعب تلسُع اذإ اهيقابو ؛هعذل ّلق ٌليمُع نإف
 .اهعذل نم صقن ام ردقب

 .س نم تطقس (18)
 00 .(رتبللو لصالا يف (19)

 .ًاضيأ يتأيسو ءدمتعلا نم هانححصف «لبسلا» لصألا يف (20)
 .س نم طقس (21)
 .س نه تطقس (22)
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 «ةنوشحلا ,علقل حلصت اهنإف : ةنفعملا يهو : عبارلا سنجلا يف يتلا ةيودالا امأو

 يتلا ةنمزملا ةكحلاو ؛ةظيلغلا ةبلصلا ةنمزملا ةرفظلا عيطقتلو ءبلصو نّمزأ اذإ برججتلاو

 طلخُت هذهو «نيِقِرَتْحُم ريغلا سيدقلقلاو ُجازلاو ؛تاخينرزلا يهو «نافجألا يف نوكت

 .اهركذ مَّدقملا ةيالجلا ةيودألاب

 حلصي «ضبقلا ةلدتعم اهنمف : ةضباقلا يهو «سماخلا سدجلا يف يتلا ةيودألا امأو

 ءجذاسلاو «لّبُتسلاو «هئامو هرزبو درولاك : روُثبلاو .حورقلاو دامرألا يف ناليّنسلا عفدل

 ءامو ءايقاقألاو ءطابطبلاو «نداسلاو ءرّدنكلا قاقدو ءنوقيرافويهملاو ءاثيماملاو ؛نارفعزلاو

 ًاديدش ًاضبق ضبقي ام ابنم نأل (23) 0 ضعب نع اهضعب] فلتخي ًاضيأ هذهو «مرصحلا

 عفد يف ةعفنملا نم رثكأ اهيئوشخب عَجَولا ثروت اهنإف ءِنالَّْسلا .عفدل حلصي الو
 عمجتل رّصَبلا ٌّدِجُت يتلا ةيودألا يف اهنم ءيش طلعت يف نيبرض يف لمعتسُ اهنأل ءِناليّسسلا

 ردنكلا راشقو فلا صفعلاو ءرانلجلا : يهو نافجألا ةئوشح اهب ٌعلقتو اهّدشتو َنيعلا

 ًاظيلغ ناك ام ةئوشُخلا غلق يف هذه حجناو ءاهلك اهاوقأ يهو دنقلقلاو ءساحنلا لابوتو

 الإ ءأضبق ىوقأ يهف (24)[سيتلا] ةيحل ةراصعو .مرصحلا ءامو ءايقاقألا امأو ايضرأ

 علقت الف .عومدلا عم نينيعلا نم (28)ليسيو لسكنت اهنإف ءاديدش ًاررض رضي ال

 يفو ماروألا يف لمعتست اهنإفءةجّضنملا يهوءسداسلا سنجلا يف يتلا ةيودألا امأو

 ءادتبالا يف ةينرقلا فلخ ةسبتحما ةّدملاو روثبلا : لثم ةبوطرلا عم يتلا نيعلا مالا رئ
 ع "ع و ع تاو 3 7

 ةبلصلا ماروآلل لمعتست يتلا ةيودال ا يفو ,اهللحي يتلا ةيودالاب طلخت رخابو اهذحو

 عم ُجاَضنإلا اهّمعي اهلك هذهو «كلملا ليلكإو ؛«2©دزرابلاو «تورزنألاو يدنا

 .انتادايز نم (23)

 .«لستت» لصألا يف (25)
 .دمتعملا نم هاتححصف ء«ردرابلا» لصألا يف (26)

4232 



 اليلحت لقأ نارفعزلاو ءاليلحت رثكأ رُملا نإف ءًاضيأ ًاضعب اهضعب فلاخت يهو «ليلحتلا

 .حورتلل حاصي كلذلو الج ينو اليل لثأ هن ردتكلا امأو .الدتعم ضبق هيفو هنم

 هيفو ليلمتو ”ضبق هيف كلمل ليك امأو رك زري نأ الإ ليت يف توروألا,

 .ضبقت الو للحتف ةبلخلا امأو «نارفعزلاب هبشأ

 ىتح ْعَجَولا طرفأ اذإ ءلمعتستف ةردخلا يهو«عباسلا سدجلا يف يتلا ةيودألا امأو

 .ضيرملا ىلع فاخُي
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 لوألا سنجلا تحت ام ركذ

 (ىوق ةسمخ ةدّدسملا ةيودألا يهو

 نوكي نأ زوجي ًادّدسم هنوكا وهو

 . ًامتاخو المادو ارصاعو اقّيضم

 .يناونلا يوقلا نم يهو

 كثلاثلا سنجلا تحت ام ركذ

 زوجي ًايلاج هنوك كلذو ةيلاجلا يهو

 ًاصقنمو ٍالساغو ًارشاف نوكي نأ

 ءادحمو ًارمحمو انشحمو ًايداحو

 ثلاوثلا نم هيفف ًالاكأو ًاحربمو
 نم هنوك هركذو «ضايبلل يلاحلا

 .يناوثلا نم ىوقلا يقابو :ةعبسلا

 وهو (عةعبس ةضباقلا ةيودألا يهو

 نوكي نأ زوجي ءأضباق ءاودلا نوك
 ًاجحفم ًاظلغم ًاعدار ًايدعم ًافاثك

 .يناوثلا ىوقلا نم هذهو ابلصم ًاخفنم

 عباسلا سنجلا تحت ام ركذ

 وهو«ةدحاو ةوق ةردحملا ةيودألا يهو

 نوكي نأ زوجي ؛ردخم ءاودلا نوك
3 
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 يناثلا سنجلا تحن ام ركذ

 رهو دَدَّسلل ةحتفملا ةيودألا يهو'

 اللحم نوكي نأ زوجي ءًاحتفم هنوك

 يناوثلا نم هذهف ءأعاذلو ًاعطقمو
 . ثلاوثلا نمو

 نوك نأل «ةنفعملا ةيودألا يهو
 ايوك نوكي نأ زوجي «(....) ءاودلا
 .يناوثلا ىوقلا نم هذهو ءاقرحمو

 هنوك يهو («هعمد ةجضتنملا يهو

 (ابحرم) نوكي نأ زوجي ءًأاجضنم

 سلممو للحمو حيرلا رساكو مضاهو
 .يناوثلا ىوقلا نم هذهو

 تحن تلصو دق ةوق نوثالثو هتس هذهف

 ةينيعلا ةيودألا سانجأ , ةعبسلا
 تحت ام «لوألا تحت امإ اهحرشو
 تحت ام «ثلاثلا تحت ام «يناثلا

 تح ام «سماخلا تحت ام «عبارلا

 تراصف «عباسلا تحن ام :ءسداسلا

 .نوعبراو ةثالث ةلمجلا



 عنمت ىتح .اهلاعفأ ضاوخ نع ءاضعألا ٌمنيوءةوقلا لحُي ٌمجولا 27)خيشلا لاق

 :ةلمجلابو أرتاوتم وأ ًاعطقتم هلعجي نأب اهّلعف اهيلع شّوشي وأ «سفنتلا نع سفنتلا ءاضعأ

 امبو جازملا نم للحي امبءأريخأ هدّريي مءّوضعلا نّكسي دقو :«2*يعيبطلا ريغ ىرجم ىلع

 لكاتو ةدح نم ناك اذإ اميسالو خيشلا مالك مت  ةايحلاو (299[ح ورلا] نم ُمِهُي
 كلذلف «هتلقثأ امبرو رَّصَبلا فعضت ابنأل «ةيودألا هذه ردخت نأ يخبني الو ءحورقو

 ف حُب ال لمعتسا اذإو ءابيلإ ديدشلا رارطضالا دنع الإ بتّئجُتو ءرذحُت نأ بجي

 .عجولا لهسي ىتح ٍريسي رادقم ّتقو لمعتست لب «اهلامعتسا

 يف 22نيرشعلاو يناثلا لصف يف نوناقلا تايلك يف لوقي ؛سيئرلا خيشلا لاق

 هل ٌبجوملا ببّسلا ٌعطقي ام امإ : عّجولا نوكس ببس : لاق عجولا نوكس ببس

 (مونيو بطرُي ام امإو ملألا ٌعضوملا هب دّمّض اذإ ناتكلا رزبو «؛ثبشلاك هغرفتسيو

 ؛تارّدخما عيمج لثم ٌردْخيو درب ام امإو .تاركسملاك ءاهلعف ُكلرتتو ةيسحلا ةوقلا روغتف
 .خيشلا مالك مت «لوألا وه يقيقحلا نّكسملاو

 نويفألاك هذهو ؛ينيصرادلاب ةّدختملاك «ةنخسملا لاحكألا لمعتسا مّلُألا نكس اذإف

 .امهبشأ امو حاقللا لصأو

 نأ بجي يتلا اهعاونأو ةعبسلا نيعلا ةيودأ .سانجأ رمأ نم هركذ قبس ام اذهف

 اهنمو «ناويحلا نم اهنمو ,نداغملا نم اهنمو تابنلا نم اهنم نيعلا (©!)ةيودأ نأ ملعاو

 «نويبرفلاو «جنيبكسلاو «تيتلحلاك : عومصلا : لثم تابنلا نم يتلاف .ناويحلا نم

 اهنمو .تورزنألاو ءدزرابلاو «قّشألاو اريثكلاو غمّصلاو ءنويفألاو «ردنكلاو ٌرُملاو

 .110/1 تنوناقلا رظنا (27)

 .نوناقلا نم هانححصف «يعيبط ريغ» لصألا يف (28)

 .نوناقلا نم اهانكر دتساف لصألا نم تطقس (29)

 .110/1 نوناقلا رظنا (30)

 .(ةيودألا» لصألا يف (31)
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 جئايزارلا ءامو حافللا ءامو ضضحلاو ايقاقألاو (22)ساريطسقريهلا ةراصعك : تاراصع
 «صفتعلاو «جليلهإلا لثم : رمت اهنمو اشنلاو ربنعلاو اثيماملاو درولا ءامو ةبلحلا ءامو

 .هريغو جذاسلا لثم:قرو اهنمو .اهريغو درؤلاو رانأجلاو نارفعزلاك ءرهز اهنمو .امهريغو
 : رشق اهنمو .كلذ ريغو «طابطبلا ناديعو «ينيصرادلاو «ةخيلّسلاك : بشخ ابنمو

 لثم : لبنس ابنمو .امامحلاك : دوقنع ابنمو .امهريغو حوُرْبَيلا رشقو رُدنُكلا رشق لثم

 .يسرافلا بّصَقلا ةّمْرَقو «ليبجنزلا لثم : 83 ةرةَرقو لوصأ اهنمو .بيطلا لبتس

 ,راجنزلاو ءرداشوتلاو «ساحنلا لابوتو «ةنذاشلاك يهف :ةيندعملا ةيودألا امأو

 ةرهزو «جاديفسإلاو «ساحنلاو «سيدقلقلاو «دنقلقلاو ,دمتإلاو ءصاصرلاو «ايميلقإلاو

 .كلذ ريغو رفجنزلاو ,ساحنلا

 اهضعبو ءْضْيَبلا ضايبو نّبللاك : اهتابوطر نم اهضعبف ناويحلا نم يتلا ةيودألا امأو

 ؤرخو ءٌبضلا رعبك اهلايزأ نم اهضعبو «رتسدابدنجلاو ماظعلاو ٍنورقلاك :اهئاضعأ نم
 نم رافظألاو رعشلاك :نادبألا دئاوز نم اهضعبو .كلذ ريغو «نايبصلا لوبو «رافلا
 .ناويحلا نم فالظألاو رّبَولاو ؛ناسنإلا

 نيعلا ةيودأ رمأ يف تركفت ثيح هنأ ملعتلو «ةعبسلا نيعلا ةيودأ سانجأ حرش اذهف

 يف كلذ دعب ترظنف «سانجأ ةعبس نيلاحككلا ءامدقو نينخ اهفصو ام ىلع اهثدجوف
 ,ةوق نيعبرأو َةثالث هريغو سيئرلا خيشلا هركذ ام ىضتقمب تناكو «يقاوبلا ةيودألا ىوق

 ةلخاد يه اذإو ءابيف رظنلا ٌتمعنف «ةيصاخلاب لَعفَي ام : ينعأ ءثلاثلا ىوقلا ريغ كلذو

 عضنو «هلعف لباقي امو ءاودلا ركذن ءاهئامسأ ددع اذهو «ةعبسلا سانجألا هذه تحت

 «حيرلا «ريساك «خفنم ؛مّتفم ءدّدسم ءظلغم ءفطلم اهليصفتل ةعبس لوادج كلذ دعب

 :فاثك ,عدار رت ,زيضم لع ىصاع يضاه يقم يلطنم لاق قلت
 (نفعم «سلم ,نشحخم «لاسغ ,خسوم «ركسم ععاذل ,ككحم «بلصم «نيلم لجل

 «ساديطسقفويه» ينوريبلل ةنديصلا يفو «دمتعملا نم هانححصف «سارطسقويه» لصألا يف (32)
 .نيحل نيعلا يف تالاقم رشعلا يف اذكو

 .رجشلا روذج لسك : مرقلا (33)
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 :لاكأ ءيخرم يقم ؛جرفم يزعم نام ؛عأقم مناخ «صقنم راك :قرحُم ءرسا
 : انهاه ركذُي مل ام ثلاوثلاو يناوثلا ىوقلا نم فلخت دق ناك نإو «رّدخم ءبذاج «ليماد

 ؛نيتلا ُبذاجو «لخلا ضعابو ءرهزدابلاو ءتّئفملاو ٌرِدُملاو ءسّطعملاو «عّمدملاك

 لخدت اهئدجو اهيف ٌرظنلا ٌتْدَّوِج اذإ كنإف «كلذ ريغو «ةلّهسملاو ,ديدحلا بذاجو

 .ًاضيأ ةعبسلا هذه تحت

 نإ «يلِإ برقيل اهنم سنج لك تحن زوجي ام ليصفت ىلع لمتشت «لوادجلا هذهو |
 ظ .ىلاعت هللا اش

 هنوك وهو : يوق : ةسمخ ةدّدسملا ةيودألا يهو : لوألا سنجلا تحت ام ركذ

 .يناوثلا ىوقلا نم يهو ءأتبانو امتاخو المادو ًارصاعو ًاقّيضم : نوكي نأ زوجي ًادّدسم

 زوجي ًاحتفم هنوك يهو : ةثالث ةحتفملا ةيودألا يهو : يناثلا سنجلا تحت ام ركذ

 .ثلاوثلاو يناوثلا نم هذهف ًاعاّذلو ًاعطقمو ًالخلخم :.نوكي نأ

 نأ زوجي ءًايلاج هنوك كلذو : ةعست ةيلاجلا يهو : ثلاثلا سنجلا تحت ام ركذ

 هيفف «لاكأو ًاحّرقمو اككحمو ًارمحمو اسمو ًابؤاجو ًاصقنمو ًاليماغو اريساق : نوكي

 .يناوثلا نم ىوقلا يقابو «ةعبسلا نم هنوك هتركذو ضايبلل يلاجلا : ثلاوثلا نم
 ًانّقعم ءاودلا نوك نأل ,ناتوق ةنفعملا ةيودألا يهو : عبارلا سنجلا تحت ام ركذ

 .يناوثلا ىوقلا نم هذهو ءاقرحمو ًايوك نوكي نأ زوجي

 ءاودلا نوك وهو : ةعبس ةّضباقلا ةيودألا يهو : سماخلا سنجلا تحت ام ركذ

 نم هذهو ءابلصم ًاخفنم ًاجّجفم ًاظّلغم ًاعدار ًايوقم ًاناّتك : نوكي نأ زوجي ءًأضباق

 .يناوثلا ىوقلا

 زوجي :ًاجمضنم هلوك يهو : ةعسن ةجضنملا يهو: سداسلا سدجلا تحت ام ركذ

 اسلممو ًاللحمو حيرلا ٌرساكو ًانّيلمو ًامضاهو ًاعطاقو ًايّرغمو ًاقلزمو ًايِحرُم نوكي نأ
 - .يناوثلا ىوقلا نم هذهو
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 ةيودألا سانجأ ةعبسلا تحن ةوق نوثالثو ةتس هذهف ءانكسم : نوكي نأ زوحي ارد

 : عبارلا تحت ام ط :ثلاثلا تحت ام ح : يناثلا تحت امو لوألا تحت ام اهحرشو ةيبنعلا
 تراصف (342[أ : عباسلا تحت امو ط : سداسلا تحت امو سماخلا تحن امو] ب

 كلذك ءاهتاجالع لبق ضارمألا ٌةفرعم كمزل ثيح هنإف «ةوق نيعبرأو ٌةثالث ةلمجلا
 .ىلاعت هللا اش نإ ؛كّلمع حجنيل ءاهب ٍةاوادُملا لبق ةيودألا ةفرعم كمزلي

 ناك نإف ؟ ضارمألا نم حّلصي اذاملو «ءاودلا عفانمب ًافراع أضيأ نوكي نأ بجيو
 ايتوتلاك ٌريثكلا ءٌرادقملا هنم ٌحَرطت ءردقلا ليلج وهو «ةريثك هعفانم يتلا ةيودألا نم
 ناك نإو َريسَيلا هنم حرطاف ءاريثكلاو ,غومّصلا لثم عفانملا ليلق ناك نإو «يدنملا
 يعض ناك نإو َريسَيلا هنم حرط «رداشونلاو راجنزلا لثم ٍةوقلا ٌديدش ًاداح ءاود

 .ريثكلا هنم َحَرْط «وقلا

 يذلا ضرُملا ببسب ىقلُي «ةفلتخم ءايشأل بكرملا ءاودلا يف ىقلي ةدرفملا ةيودألاو
 امهل نإف «رئارملا فايشأ يف تيتلحلاو جنيبكسلا حرطي ام لثم «ءءاودلا كلذ بكر هل

 جئايزارلا عم حرطي ام لثم : ءاودلا ٌةيوقت هب داري ام اهنمف ءاملا ليلحت يف ايوق العف
 (5)[ةعرسب نيعلا ىلإ) ءاودلا ةوق ليصوي نأ هب داري ام اهنمو ءأضيأ رئارملا فايشأ يف
 حرطي ام 6©عاودلا ةوق ظفح هب دادي ام اهنمو (نيعلا ةيودأ يف روفاكلا حرطي ام ةلزنمب]

 جاديفسإلا حرطي ام ةلزنمب ءاودلا ةدح رسك هب داري ام اهنمو :ةيالجلا ةيودألا يف نويفألا

 ٌسْبَح هب داري ام اهنمو «نارفعزلاك هذفنيو ُءاودلا قّوُذَعُي نأ هب داري ام اهنمو «راجنزلاب
 .اهتيودأ طلاخ اذإءءارضخلا ةربزكلا ءامو هئامو لجِفلا رزبك نّيَعلا يف هّلعف متيل «ءاودلا

 الو ءًأشوشغم الو «ًاقيتع ال ءايرط أّدج اهنم ناك ام ةيودألا نم زاتخت نأ بجيو

 ٌروكذملا نزولا لوُخُنلا قوحسملا نم نزت مث ؛هتدج ىلع ءاود لك قحست نأو ءالوغزم
 طلغ هنإف اهقدتو «ةيودألا رئاس عمجي الو «كلذ دعب طلخُي مث «ءاودلا كلذ ٍةخسن يف

 .ب نم ةدايز (34)

 .س نم طقس (35)

 .س نم طقس (36)
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 اليلق ًاقحس جاتحي ام اهنمو «تايندعملا لثم هّمحس لاطُي نإ جاتحي ام ةيودألا نم نأل

 .هعبط نع ج رخو ٌلحأ بجي مع رثكأ قحس ناف «تاراصعلاو ءاشنلاك ًاليلق

 ركذأ نأ بجوف«ةقاطلا بسحب ةلمج نيعلا ةيودأ رمأ يف لوقلا نم ترصتنخا دق ذإو

 .باتكلا اذه ىضتقمب اهتادرفم ليصفت

 فلألا فرح

 : تورّرلأ

 وهو «يقنلا (©رارْرَألا رابكلا لآلحلا : ةديج :©9!ةكئاش ةرجش (377[غمص]

 دَمَرلا اياقب ليو نْيَعلا حورق يقني ءعاَّذل ريغ ليلق ليلحت هيف ءفقحم ٌراح ّسسباي
 : راطيبلا نبا لاق َنْيَعلا قاصتلاو دمرلل ٌديج وهو «حورُفلا يف كئازلا ّمحللا ُبيذيو
 نويْعلا نم يذقلا ٌجِرْخُيو «ةيوق ةغلاب ةصاخ َنويُعلا ُبيِصُي يذلا ٍدمرلا ءادتبا يف هل نإ

 ُمطقت ةوق هلو ءركسلاو ءاْسَنلاِب طلخُم اذإ اميسال ءرخآ ءاود هجرخُي ال ام تّدِمَر اذإ

 َقِحُس اذإ «نايبصلا نيعأ يف ٌتِداحلا َضايبلا ٌبهذيو ْيَعلا ىلإ ةلاّيسلا تابوطرلا

 «نفجلا نم ةريعّشلا لل نارفعّرلا نم ريسيلا عم درولا ءامب لح اذإو .هب لحّتكاو

 ' يف هيوسام نب انحوي لاق : هلدب هقحسو هتيبرت دعب الحك ٍنافجألا ةئوشخ ليزيو

 «جنيبكسلاو نارفعزلاو َنويفألاو توُرَرتألا : يهو «لدب ا سيل ٌةعبرأ : هتيودأ لادبإ

 .همالك صن اذهو .ةيودألا هذبب هّبشي رفْصُعلا عم ءّرملا نإ لاقيو

 ةيتيربكلاو ةيبارتلا ليلقلا قاربلا (40) ف صملا : هُدوجأ «يندعم ٌءاود وه : دِمُثِإ

 .542 ص فنويعلا رول نم هانكر دتساو ءس نم طقس (37)

 .«ةلايش» لصألا يف (38)

 برضو.«نابللا هبشأ ام هدوجأو» طوطخم 71 ص ةنديصلا يف ينوريبلا لاق ءّبحلا رابكلا : ديري (39)

 .«هتتفت عرسأو «ةرارم ةصوفعلا عم همعط يف ناكو «ةرفصلا ىلإ

 .دمتعملا يف اك ,حئافصلا وذ : حفصملا 40(2)
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 ٌرعش يّوقيو ءجرسوملا ٌعفنيو ٌضبقيو ءففحم ّنسباي ٌدراب هٌجازم «تيتفتلا عيرسلا

 حس اذإ ةعمدلا فّشديو ءاهّتحص ظفحيو «َنيعلا يّرقيو «حورقلا مححليو «نافجألا
 :ةينْرَقلا حورق نم عفنيو «ةعمدلا نم عَفَت هب لحتكاوًاغيلب ًاقحس هنم حُمُصلا يفاصلا

 (قرخما كنألاب لدبي» خيشلا لاق : هلدب .ةينرقلل ًاعفن ٌرْثكأو ًافيفجت ّدْشَأ ناك قرحأ اذإو

 نم عونصم وهو جاديفسإ قلؤللا قدو «ءايتوت هنزوب لدبي دقو ؛قرحع ساحنب لدبيو
 نم يجنرفالا هديج .نيصاصجلا جاديفسإ ىمسيو «نيسبحلا نم عنصي دقو ؛صاصرلا

 رو نهدب ماش اذإ .- اط .- يرق دسم هراب وهو ةقوز هضاين ىف سلو يملقلا
 اج يقس مث بذع وام يب ًالسغ ليم اذإو «رجراخ نم الط نيل دم نم ع

 ءاسنلا نب ف لح اذإو «ءراحلا دّمرلا نم هدحو عفني ٠ «سمشلا يف ةيلاوتم ًامايأ درو

 سانلا ِنيعأ يف ضايبلل لاص وهو «كلذ لثم لَعف نيعلا يف رطقو ضَيَبلا ضايب قيقر وأ

 .لوسغملا قرا صاصرلا ثبخب لدبيو ءرخآ ءاودب طلت اذإ ؛يشاوملا ٍنويعو

 ءجفلا وهو رفصأ : عاونأ ةعبرأ يهو ؛ةدحاو ةرجش جليلهالا : رفصأ جلياهإ

 .فيفخ ٌقيقد وهو ينيصو «عيمجلا ربكأ وهو يلباكو : ٌجيضنلا غلابلا وهو دوسأو

 ٌدراب وهو «ةرضنلا ىلإ ٌبراضلا ةّرفّصلا ٌديدشلا ءىلتمملا نيزرلا ٌرْفصألا هدوجأو

 يّرقيو دربي رفصألاو هرمَبلا ٌدشي هنم دوسألا «ةيناثلا يف سباي «ىلوألا ةجردلا يف

 ءام يف عقُو ءٌرفصألا قش اذإ - اط  ةوقلا يف يف رفصألا لثم جليلبلو ةعّمدلا عنميو

 ًاسيرج قد اذإ ٌةوسألاو «ةّراحلا ةعمدلا ٌفْمُج هب لحّتكاو ًامعان قحمو فُجو درولا

 نمزملا مهِدَمَر نم َنايبَصلا عفن ولح ٍزول نهد ريسيو ىبرملا جّسفنبلا نم هلثمب تلو
 .ًابرش

 َنيعلا توق درولا ءام يف تَعِقُب اذإءاهغيمج تاجليلهإلا  نيتبرجتلا باتك نم

 .حلمألا كلذ يف اهاوفأو هانم ةيوطلا تق
 ليست ىتلا داوملا نم ٌعَقنيو ؛ةيحرتسملا نّيَعلا ٌعفني هنم ٌرفصألاو : سيئرلا خيشلا لاق

 : دوسألا يلباكلا لدبو «هنزو يثلث ٍلباكلا دوسألا لدبو ؛جليلب رفصألا لدبو .اهملإ

 ييوقلا ٌنيزرلا هدوجأ هنيل نإ : لاقيو .ةسمشملا دوسألا شاخشخلا ةراصع وهو«نويفأ
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 .ةعبارلا يف دراب وهو ءاعيرس ءاملا يف لحني يذلا ةيرصملا رايدلا نم ُبولجملا ةحئارلا

 ةرفصب ٌريسيلا ءيشلا هنم طِلُم اذإ  اط  ملألا يّدبيو داوملا عني رّدخم : هلاعفأ

 .نيعلا يف ةضراعلا ماروألل اح لاص ناك «نارفعزو يوشم ضيب

 ءبتعقلا نم ىفجأو ءَقَرَو ريغب يمرافلا بّصقلا هبشت ٍةرجش مص وهو : قّشأ

 : هٌدوجأ .رفصأو قرزأو ضيبأ هنم «ثونرطلا ةرجشب فرعيو «ناسارخ لابي تبني

 يكطصملا ضايب نم ىقنأ وهو «هتينَج دقلو «ةقرزلا ىلإ لئاملا هبشحخ نم قتلا ُضيبألا

 نفججلا ليلات عقنيو ءاهبرجو نافجألا ظليغ لّلحيو نّيلي هلاعفأ .سباي راح هجازم .يقنلا

 نوكت يتلا حورقلا يف ْمحللا ُثبنيو (4!!(اموقول) ال لاقي يتلا نيعلا َحورُق يفشي ءاط
 نفحلا ةريعش هب يلطو فقت لخ يف ل اذإو ءردنكلا هطلاخ اذإ اميسال «ةنيرقلا يف

 هنزوب ًاضيأ لدبيو ءِلْحَّنلا رياوك ٌمسو هلدب نافجألا يف ةضراعلا ةنوشخلا نيليو ءاهللح

 .لدرحخ

 سما
 ب

 .هب فتلتو «ربونصلاو زوجلاو طولبلا رّجش رشق ىلع رهظي ءيش وهو:*:ةنشا

 .دوسألا رْثَل | ةليلقلا ةحئارلا ةرطعلا ةيناجلا طولبلا رجش ىلع نم ذخأ ام : اهدوجأ

 نيعلل ةيوقم (ةبوطرلل ةعلعقم .اليلق ةضيقع ةيرطراد ا يهو

 فيطلو «ضباق يضرأ : نيرهوج نم ةبكرم يهو «صْلا ةراصع يه : ايقاقأ
 .لسعلاب لوزي اهُعذلو عاذل

 .رضخألا نيزرلا «ةحئارلا ٌبيطلا : اهدرجأ

 آعيعمسم. (41)

 .ينوريبلل ةنديصلاو 249/1 نوناقلا نم هانححصف ههنسأ» لصألا يف (42)
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 نكي مل امو «ةئلاثلا يف سباي ؛ةيناثلا ةجردلا يف ٌدراب ابنهم لوسغملا جارم

 ٠ ظ .ىلوألا يف ٌدراب «30ًالوسغم

 يف لخدي  اط  امهمّوقيو نينيعلا ىلإ ٌبّصني نأ هناليسلاو داوملا عنمت يهو
 .الحك نيعلا روثب نم عفنيو «نيعلا ءوتنل ملصيو ةرفّظلا ةيودأ

 نع لقنأو «ضرقلاب اهدبأ هيوسام نبا نأ ريغ دجأ ملف الدب اه ٌُتِبَلُطت : اهّلدب

 ىلغُي مث «ةليلو اموي رحلام ءام يف عّقنيو ءضرقلا ذخؤي «ايقاقألا تمدُع ىتم هنأ يخيش

 ٌثبرج دقلو ؛لُّنسَغ ريغ نم لمعتسيو دّربيو عفري مث ءلّسَعلا ٌماوق هل ريصي نأ ىلإ هيلع

 تناك اذإ ةصاخو «44لوغزملاو «لوسغملا ايقاقألا نم ًالعف ىوقأ هئدجوو كلذ

 لدبي نأ لاق : يهاشمزراوخلا ةريخذ نمو .رثكأ نوكي اهلْعَر نإف ؛ةموتخم صارقأ

 ءامامح هثلثو جو هثلثو ءانامدرق اهلثمب اهلدبي سيئرلا خيشلاو .سوسلا برب ايقاقألا

 .برقأ لوألاو َنّْيَعلا .ةيودأ يف قفاوم ريغ هنأك لدبلا اذهو

 َرُخُب اذإ ةحئارلا ٌبيطلا ٌسلمألا ٌثيدحلا ٍداوسلا ٌديدشلا هديج ؛ءفورعم : سونبأ

 .ضيب طوطخ هيف نوكي الو هب

 قفاري «رط ؛ ؛ةقيمعلا نيعلا حورقو ةقّدَحلا ةواشغو رّصَبلا ةملظ ولجي سباي راح وهو

 نافجألا ٌرعش ٌتبنت هتراشنو «نيعلا ىلإ ليست ليست يتلا تابوطرلا حلصيو ءدّمرلا

 اهل لاقي يتلا نيعلا ةحرملَو ءأيوق الج رعبا ةملظل ةيلاج ةيوف : سديرومسيدو

 .دوجأو ىوقأ اهلعف ناك تافايشألا هيلع ٌكحو ًائّسِم هنم لمع نإو ءسطعلف

 بارش يف اهانعقنو طرحُم اذإ هتراشُنو هتّدارب انذحأ هب حسلاعن نأ اندرأ اذإو

 هنم انلمع مث ءامعان هّقحسن نأ دعب ٌةليلو ًاموي سوبحا لاقي يذلا ؛4؟رذالبلا

 نم سانلا نمو ءانفصو ام هب لعفي مث هلُخنيو ًالوأ هقحسي نم 'سانلا نمو «تافايش

 .(لوسغم) لصألا يف 43١(

 ,شوشفملا : لوغزملا (44)
 .يلوريبلل ةنديصلا نم ةأنحح صف «ردالبلا : لصالا ف 245١
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 دَّمّرلا نم قفاوي ءمححفلا لثم اقورح لمعتسي دقو ؛رمَحلا ّضوع َبْذَعلا َءاملا لمعتسي
 : ٍنايبصلا ٌنيعأ هب لّحكو ءاملاب ل اذإو «ةيودألا يقاب حالصإ دنع ةقرح ركذو سيلا

 ةنكسم هُئراصُع تراص ءام اب ّلُح اذإ : سونيلاج لاق .مهنيعأ يف ةدلوتملا ةّلهألا طح

 ' نم اهُبجحيو ةقدحلا َماَدَق ام ولجي هنأ هنم سانلا قثو دق كلذلو «راثآلا ولجت ةفيطل

 يف ٍةقيمعلا .حورتلا د نم عفني «نيعلا ةيودأ نم رخأ ةيودأ عم اضيأ طلخُيو .رّضَولا
 .تاخافنلا سنج نم نيعلا يف يتلا روثيلاو ءتقتع اذإ ةّيِلجنملا داوملاو نيعلا

 وهو «سيدرقولب فورعملا ءاودلا نإ : جاهلا بحاص لاق .سباي لومطول هلدب

 ءأعيرس ءاملا يف اهي ٌوبخر وهو ؛بايثلا ضيبت يف نوُراّصقلا هلمعتسي ييرصم رجح

 حورقلا عفني ءوضعلا ىلإ ةداملا ناليسل ّضباق يَرْكُم ء,عّذل ريغ نم ففجم وهو
 هبشألا نم وهو نْيَعلا حورقو بَرَعلا نم عفنيو «ةنيللا ءاضعألا يف يتلا اصوصخو
 .سونبالا لدب نوكي نأ

 «قّرولا ٌضيرعلا «ةحئارلا وقل ءةرضُحلا ٌديدشلا هدوجأ «قورعم : سا

 ناليسلا ٌمنمي «ةعمدلا ٌمطاق ؛نيعلل يوقم ءفيفجتلا ٌديدش وهو .ٌدراب هجازم ؛ثيدحلا

 نْيَعلا ظوحج ُنكسُي هقرو ءام  اط  ةّهّْبجلا ىلع لُط اذإ نّْيَعلا ىلإ ريحني نأ
 «ةرفظلا ةيودأ يف ُلْحْدَي هِقَرو ٌدامرو ؛هعفني .بّرَعلل قيوّنملا عم هب دّمضي هرمتو ءادامض

 ءأبرش ةدعملا نم سأرلا ىلإ ةرخمألا دّعصت نم ةئداحلا رّصَبلا ةملظ نم ُعَفني هرمت ٌبارشو
 ' .ةضراعلا ةّراحلا ماروألا نكس قيوسلا عم هترمثب دّمضت اذإو

 .يرطلا هقّرو ٌريصع : هّبح لدبو ءسباي لبز : هلدب

 ءاوتلالا لهسلا هُديج «قرحأ اذإ ءدوسألا صاصّْرلا ينعأ ءبرسألا وهو : راّبأ

 يامل ىلإ هقرح غلب ام هقرع كيج رب هيف رهظ ري اذإءيعنلا
 «ةينرقلا روفح ًالميو فتدح هنم لاز لسغ اذإو ةَّدِج عم ففي (ةيناكلا ىف ٌدراب وهو

 لَدْبِيو نْيَعلا ىلإ لوضفلا َناليس عقتي لوسفملا ٌصاصرلا  اط  جرّسوملا عفنيو
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 .ٌبلّصلا ٌرفصألا ثيدحلا : هدوجأ .لكشلا يلاله ٌتابن وه : كلملا ليلكإ
 ىءاع ها ماع 60 1 ل ا هر / 00+

 ,ماروألل ٌديج ولح ضبقم ؛لوضفلا بيذي ؛جضنم وهو ءدربلاو رحلا يف لدتعم وهو
 وأ ٍضْيَب ةرفص هعم طا امبرو .هب دمضو جتحنيملاب خبط اذإ «نيعلل ةّضراعلا ةراحلا

 هنزو : هلدب .ابدنلا ءام وهو مراش وأ ٌشاخشح وأ احّرلا ٌرابغ وأ ٍناَتك ررب ٌقيقد
 لا ىلا

 .نيت قرو هنزو فصنو «جئوباب

 هتاش اذإف «مْرُجلا نيل ءرخبلا رثق يف تبي ٌرجش هنإ لبق : َناِجْرُملا ّلصأ
 .نيزرلا «ةرمحلا ٌقداصلا : هدوجأ .حتفيو سبي ءاوهلاو ُسْمشلا هيلع تعقو نوصاؤُملا

 (4ة)دّسُب : هلدب . اط  ةعمدلا ٌّمطاق ءنْيَعلل ىّوقم ففحم سباي ٌدراب وهو

 وهو ءاتيشقرملاو ساحنلاو ةضفلاو بّهذلا نم ايميلقإلا ٌدَحَتَت دق ءيضف ايميلقإ «هنزو

 هيبشلا قيقرلا : هدوجأ .يحئافص ُبُسري يذلاو ناخد وأ ءكّبسملا ولعي «7)لفت

 عم هيف ءبهذلا نم دربأ يضفلاو «سباي ,دربلاو رحلا يف لدتعم وهو .جُنسادرَملاب
 ففَج لسغو قرحأ اذإو ءولجيو «ٌضبقيو :فنجي : نينح لاق .لادتعاب ٌءالج هفيفجن

 اهنم ناك ام اميسال ءألمت نأ ُجاتحَت يتلا نيعلا يف يتلا حورفلا نم عفنيو :عّذل الب

 فني هلوسغمو «ندبلا عيمج حورقو ءاهؤلمبو نْيَعلا حورق ٌعيمج عفني  اط  ًابطر
 جتّسادرَم : هلدب .ةيودألا حالصإ ةيفيك دنع هلسغو هقرح ىلع فقتو عدل الب ولجيو

 .هنزو فصن لوسغم ضيبم

 لفت نم ذحٌوي وهو .هكبَس ّتقو هيلع ولعي ءبَهَّذلا لفت وهو : يبهذ ايميلقإ

 ّيدوقنعلا : هُديج .ةضفلا ايميلقإ نم فطلأ وهو هلمعو هكبس دنع جاجزلا ولعي

 ظلغأ ينضفلاو ءسّيلاو دربلاو رحلا يف لدتعم وهو .يحئافصلا يئرطلا نّولملا ّيِدْرَوَراللا
 َحورقلا لمِدُيو ءتاحارجلا ليو دئازلا اهّمحل لكأيو «حورقلا ٌحاسوأ يقني وهو ءهنم

 «لسغ اذإ اهحورق ٌعَمتيو ءابيّوقيو اهضايب ولجيو ءنّيَعلا يف ءاملا ءادتبا نم عنميو «ةكيبخلا

 .لوسغم قرع ضيم جسادرم : هلدب .عّذل الب اهُمْفيو
 .(دسي) : لصألا يف (46)
 .«لقت» لصألا يف (47)

21444 



 اميف كرحتي «ناويحلاك وأ «ناويح هنإ لاقي «دابللاك لكلخم مسج وهو : جنفسإ

 سباي ؛لوألا ةجردلا يف زاح وهو .رفصألا يرطلا : هديج .حزحزتي الو هب قصتي

 عّطَقلا عضاوم نم َّدلا راجفنا نم عفني هٌدامر ءفيفجتلا وق ءالج وهو «ةيناثلا يف
 دَمّرلل حلصي َليسُعو قرحأ اذإ  اط  مّدلا ٌمنميف قورُعلا هاوفأ يف مَقلْيو ءطَبلاو

 وهو «ةيودألا حالصإ دنع هلسغو ةقرح ةيفيك ىلع فقنو . ٍضْبَقلاو ءِظَلِعلاو ءسبايلا
 .لوسغم ريغ نوكي ام ٌدوجأ ًالوسغم ًاقرحم نيعلل

 ءابلا فرح

 تركذو «رمحأو ضيبأو دوسأ هنمو ِقاَجرُملا لصأ هنإ لبق : كسب
 ييقنلا ٌنيزرلا هديج .رْحَبلا رعق يف هلابنو ءضيبألا ناجرملا لصأ هنأ 48نوكاكحلا

 ٌمطقي «َنيعلا يّوقي «ضبقلا لدتعم وهو ءيوق ًافيفجت فحم ٌسباي دراب وهو .ضايبلا
 روثُلا ةيودأ يف ُحَميو ءاهببشأ امو ةرفّظلا لثم ولجت يتلا نَّْعلا ةيودأ يف ٌعفن هل ةَممدلا

 ًالحك نيعلا يوقي نوناقلا نم يناثلا نمو الحك نيغلا يوقيو ءأقوحسم اهيف ةثداحلا

 ٌراثآ ولجيو «لوسفملا هُقّرع ًاصوصخ ءاهيف ةّنكتسملا تابوطرلل فيشدتلاو ءالجلاب
 .فصنو هفعض رمحألا ناجرُملا لصأ : هلدب .ةعمدلا ٌحِلصُيو ءحورقلا

 ع 7 3
 تسيل تاّرحص نم ذخأ ام : هدوجأ ٍةفورعم ةرشح لبز وه : بضلا رعب
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 هنزو : هلدب  اط  َضايبلا هتوقب ولجي راح وهو «قوملا ٍروبق نم برقلاب نوكت

 وهو «ثوئرطلا عون نم ٍةرجش ٌعمص وهو ءهصلاب فورعملا وه : (*هدّزراب

 .نيكاكملا : لصألا يف (48)
 تباثل ةريخذلاو نينحل نيعلا يف تالاقم رشعلاو دمتعملا نم هانححصف «درزاب : لصألا يف (49)

 0 .ةرق نبا
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 هماوق يف لّسَعلا ىلإ لئاملا «ةحئارلا يوقلا : هدوجأ .لّيَجو يرحبو يّرب : عاونأ ةثالث

 .ةيناثلا يف سباي «ةئلاثلا ةجردلا يف راح وهو هنولو

 - اط هيف ةثداحلا ةَدَربلاو ٍنْمَجلا بَرَج نم عفان ءةجرَللا طالخألا لحم ٌنّيلم وهو

 ُبلقنملا ٌرعشلا هيلع ٌقيصلأو ؛ليملا سأر ىلع لجو ّيِوَقلا لّسسَعلا لثم ٌريصي ىتح خبط نإ
 ءًاضيأ هنم لدب وهو ريش واج فصنو هفصن : هلدب .ًالُحك رَصَبل يّوقيو «ةأربأو هعلق

 .جنيبكس هلثمب ًاضيأ لدبو

 .ضيبألا ٌسبايلا ٌرابكل ١ هّديج ,فورعم : لصب

 نمو «رّصَبلا ٍةَمْلظ نمو ءامل ءدب نم ٌعفني هتراصعب لحّتكا اذإ«ةعبارلا يف راح وهو
 ريساوبلا هاوفأ حتفيو ءرعّشلا ٌجورخ ّجيِهُي هنأ الإ ةينرقلا هجو يف ةظيلغ ةئيدر طالخأ

 ةرئاغلا حورقلا نم عفني ءهب لحّتكا اذإ لسعلا عمو الحك ةعمدلا ففجي هؤام  اط

 نكس ايتوت هلثمب طلح نإو «نويلاق» اهل لاقي يتلاو «اماغرا» اهل لاقي يتلا نّْيَعلا يف

 : لدبيو لّسَعلا عم هب لحتكا اذإ «ءاملا ءدب نمو رّصَبلا ٍفعض نم عفنيو «نيعلا ةكح

 .ينيصرادلاب

 لدتعم وهو ءٍدودلا نم يلاخلا سيايلا ضيبألا زابكلا : هٌدوجأ ءفورعم : ىلقاب

 نع ةقّدَحلا يف ٌتداحلا َعاستالا ٌعفن «ُنيعلا هب دمضو «ٌدامض هنم لمع اذإو «ففحي

 عبر هنم ءزجب طلخو اقحس قحس اذإ : (نيتبرجتلا باتك نم)  اط  يداب ببس

 لسُغو ةبلُحلا قيقدب طلخُت اذإ هقيقدو ءاهترمحو نافجألا اس نم ٌعَن «رقبلا نمس ءزج
 ٌعاستا قفاو بارشب نجع نإو «ةّدومكلا نم نيعلا تحت ضعي ام للح هب َدُمْضو

 ردنكلاو دزولاب هقيقد طلخ اذإو «ةّراح لا نيعلا ماروأو سيكنت ىمسي يذلا ةقّدَحلا ٌبقث

 .جلمأ : هلدب .نْيَعلا ةلُّمج ءوتن نم ٌعفنيو :ةصاخ ةينرقلا ءوتُت نم عفن ضيبلا ضايبو

 قّروبلاو ءنوُرطُن ىمسُي هنم ينمرألا : (سيئرلا خيشلا) يندعم ٌءاوَد وه : قروب

 ينمرألا يوتشي ىتح ٌبهلي رَمْجَم ىلع قّرحي دقو «هتوق عون نمو «حلملا نم ىوقأ

 عطقي «فطلم «ةيناثلا يف سباي راح وهو يجنفسإلا ُيجئافصلا شهلا فيفَحلا ُضَيْبَألا

 .قيتعلا ضايبلا ولجيو «ةجزألا طالخألا
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 .2©2[نيجعلا حلم فصنو هنزو : هلدب]

 سرا 1 4 42 2 3 د ىلا
 ردم سباي دراب وهو .دوسالا يناتسبلا نيزرلا ثيدحلا : ةديح . سلا ررب

 نكي مل نإف .هلصأ ام : هلدب .نْيَعلا نم «نآلّيسسلا ٌمنمو ,عادصلا عفن «هب دم اذإ ءلاإو 0 رع لش 5 8 2 0 لا 8
 ء 00 2 ع ىلا ل ع 03

 .دوسأ ريح فرو وا هلزو دوسأ شاخشح : ناك هنا وا

 نب

 رهزو «رمحأو ضيبأو ٌدوسأ : عاونأ ةثالث ىلإ مسقني وهو «تابن وهو : جنب

 (ة!)ءيدر دوسألا ٌعونلاو ,ضيبأ ضيبألا رهزو ءرفصأ رمحألا ٌرهزو «يناوُجرأ دوسألا

 .ضيبألا هرزب : هنم سبايلا ٌديجو «ضيبألا : هُديج .(؟20هلامعتسا ٌبجي ال

 دنع ةديدشلا ُماروألا هب َدمَّض اذإ ردم وهو «ةئلاثلا يف ٌسباي ٌدراب هٌجازم ٌنيزرلاو

 اهدحو هرزب ةراصع وأ هرزبو هِنابضقو ةقّرَو ةراصع  اط  اهّنسِح لطبأو «نابرضلا

 َتعَنَمَو ؛نيعلل ةضراعلا ةّراحلا ٌماروألا تّقفاو قيقّدلاب وأ ٍريعّشلا قيوسب ٌتَطِلخ اذإ

 قيلُم رزبب لدبيو ؛هنزو ثلث لثم دوسألا جنبلاب : لدبيو .اهيلإ ةلاّيسلا ةراحا تابوطرلا

 .بلكلا

 نوتيزلا هبشي ءيش هرجش نمو .ةدّمب ٍدْرَولا فاطق دعب ىنجي وهو : درولا رب
 وه اذهو ٍاغّصلا بلحم ُهبش رزب هليسو يف جرخ قش اذإو «نوللا ّرمحأ ٌراغّصلا
 «نيلاحكلا ٌماوع هلمعتسي لب ءءيشب سيل هنإف دْرَولا طّسَو يف يذلا ٌرزبلا امأو حيحصلا

 جيندرولا نم عفان نيعلل وهو «ٌسباي دراب وهو رمحألا دزَولا رَجش نم ينج ام : هديج
 هفعض : هلدب نيعلا ىلإ رادحنالا نم ٌداوملا عنميو ءدمرلا نم عفنيو «هتارورذ يف لخد اذإ

 .عامقألا عوزنم درولا ذبنج فصنو هيفعض وأ ءروكذملا هرهز رزب نم

 .س نم طقس (50)

 .(هلامعتسا زوجي ال) ديري : هلامعتسا بجي ال (52)

 .ب "نم طقس نيفوقعملا نيب اه (53)

 .«يرونيزلا» لصالا يف (54)
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 ضعب يف نينح هركذو «ةمسولا هنإ ليقو (650مكلاو انحلاب بضخلا : ًادهشتسم لاق
 .[ هتارابتحا

 «فلتغ : هجازم .تايّتفلا جاجّدلا سصيب نم يرطلا : هيج ءشورعم : صضيب

 نكَسُيو دّدسيو يّرْعي هضايب «ةبوطرلاو ةرارحلا ىلإ هّرافصو «ةبوطرلاو دربلا ىلإ هّضايب
 عنمتو «اهيلإ ةبصنملا داوملا تعنم نيعلا ىلع تدش اذإ هُئَرفصو ءِنْيَعلا يف ثداحلا عذللا

 .باط ماروالا بودح نم

 يّرغو دّرب راح ًامرو ةّمراولا نيعلا يف ٌرِطقو (50َيت ناك اذإ : ضيبلا ٌضايب

 ءابيلإ ةبصنملا طالخألا ةّقرُح نم نيعلا لَّسْغو هدّمَرلا ةقرخو ٍنافجألا ةقر نكسو

 ٌبارشلاو ٍدرو نهد هب طلخُم اذإو ءاهطلاخ اذإ َنيعلا اهب يوادُي يتلا ةيوذألا ةدح رّسُكو

 ةّضراعلا ةّراحلا ٌمارؤألا نكس نْيعلا ىلع َعيضوو فوص هب لبو ؛يلام وأ» : ىمسملا

 عنم نيْغدصلاو ةهّبَجلا ىلع ةعوضوملا ةباصعلا لثم نلِمُعو ةيودألا هب تنجع اذإو ءاهل

 درولا نِمَدو نارفعزلا عم تطلخو (58ةقولصم (577[تناك] اذإو «داوملا ٌبابصنا

 لسغلا دعب ًاقورحم قحس اذإ هرشقو ءادامض] نْيَعلل ضراعلا نابرّضلا نم.ةعفان تناك

 يف بّرَجلا نم َعَقن ًارورَذ هب لحتكا اذإو (59[نيعلل ثداحلا ضايبلا عفن هب لحتكاو
 مايأ ةرشع كرئو «فيقث لّخب ىلغو «ةجاجدلا هيضيب ةعاس رشقلا ذخنأ نإو «نافجالا 2 ”ا رح 2 ا ا :

 باتك نم كلذو «َنيَعلا يف لّبَتسلل بّرجم هنإف هب لحتكاو ٌقجحُس مث ةيلاوتم

 رزملاو لج رفّسلا بحك | : تاباعللا دحأ صعبب لدي هضايب امأ : هلدب (60) يحميسملا

 ف يلاسنلاو سابللا يف يذمرتلاو لجزلا ةماتك باب هننس يف دواد وبأ هاور ام ديري هلعل (55)

 ءاّنملا : بيشلا هب متريغ ام نسحأ نإ» : لاق هُم هللا لوسر نإ يراغفلا رذ يبأ نع ةنيزلا
 .(مكلاو

 .ائين ديري ءبلح لهأ ماوع ةغل يف اذك (56)

 .(«ةقولسم» ديري : ةقولصمه (58)

 .س نم طقس (59)
 .«يحنملا) س يف 260)

108 



 قابلا قيقد ةيوقتلل دامضلا يف هترفص لدبو ءامهلكاش امو يبرعلا غمصلاو ءانوطق

 .ثيثارط هنزو هرشق لدبو نارفعز نم ريسيو

 شخشختي ,دنهلا دالبب «قدنبلا مَّظِع يف ةرمثلا هذه ّنَولا وهو : يدنه قدنب

 باي ٌراح هجازم نيزرلا يرطلا دّيج ءيش اهطسو يفو ليجزاّتلاك بح نع لقلقتيو

 نم ٌعفني (جاهنلا) نيعلا عاجوأ ٌعيمج عفن بطرلا هئامب لحّتكا نإ  اط لوألا يف

 ءلوحلل ٍدْمإلا عم عّفنُيو «شوجنزرملاب ًاطوعتس لبّسسلا نمو ءألحك نيعلا يف لِانلا ِءاملا

 .ةواشٌعلا نم عفني يرطلا هريصع ءامو ءٍدراب ءامب ٌضايبلا هب لّحكيو

 ءاتلا فرح

 لمرلاو ةراَجبجلا نم ساحنلا صْلخِي ثيح ُمفتري ناخد ءايتوتلا لصأ : ايتوت
 ىمسي ايميلقإ هبوسرو ٌديج ايتوت هدعصم ناك امو ءايميلقإ دَعَص امبرو «هناطلاخي نيذللا

 .(6!!(يمور دنس )

 عمتجت ءايتوتلا ةلاسغ ُيدنهلاو «ةرمحلا ىلإ هنمو ءرضخأ هنمو ؛ضييبأ هنم ايتوتلاو

 .هلسغي يذلا ءاملا تحت يدرّدلاك

 ىرطأو «قيقرلا يقتسفلا ينامركلا مث رفصألا مث ,راّيطلا ضيب : بألا يدنهلا : هدوجأو

 لوألا ةجردلا يف راب هعيمج وهو عفن اهّلأ رهف ؛ضييألا ريشابطلا امأو «هلضفأ عيمجلا

 حورقلا يف عفني «تاففجيا لضفأ هلوسغمو ءرعذل ريغب ففجي «ةيناثلا ةجردلا يف باي

 ٍقورع يف ةئقتحملا ةئيبخلا لوضفلا نم ميو ءنيَعلا ْعَْجَو نم عفنيو «ناطرسلا ىتح
 تناك اذإ نْيَعلا ةحص ظفحيو «لوسفملا ًاصوصخو «تاقبطلا يف ذوفنلا نم نيعلا

 لبق ام اذه ءاهماروأو ريكاذملاو لْدصّتسلا حورق يف ٌعفنيو «ةينرقلا روف ًالميو ةلوسغم

 120 ص ينوريبلل ةنديصلا يفو «نويدوقس» 443/1 انيس نبال نوناقلا يفو ءلصألا يف اذك (61)
 .[سودوقسال
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 نإ : لاقو رخأ يساسأ هذه ىلع داز هنإف نيلاحكلا ةركذت بحاص امأو ايتوتلا يف

 ,هنم ىوقأ يرشحلاو ءاهريغو ةيناطرّسلا حورقلا عفني ءعذل الب سّبيم يدومحما ايتوتلا

 الو اهفرعأ ل ايتوتلا نم فانصأ ةثالثلا هذهو ؛ةعمدلا فّشنيو نالّيَسسلا عطقي يندعملاو

 تلسغو «سلكتت ىتح قرَحلا ىلإ تديعاو ءلّكلاب ٌتّيفطو ءتقرحا اذإ  ينامركلا 4 3 8 ع ىلا هال . .

 ٍجْلاعُي يتلا تافايشلاب طلخي دقو «نيعلا دمر نم تعفو ٌراحلا اهجازم درب ةَدُم تيقبو

 نم اهعنمتو (620[نيعلا نم] ةلئاسلا تابوطرلا ففجت نأ اهنأش نم يتلاو «نيعلا اهب

 ةفيثكلا ٌلوضفلا ءايتوتلا عنم (سيئرلا خيشلا) نيعلا تاقبط سفن يف رورملاو ذوفنلا

 اهب لحتكا اذإو «لوسغملا ًاصوصخو «تاقبّطلا ف ذوفنلا نم نيععلا قورع ف ةيفتخلا

 .«6)ولؤللا قدو يناهفصأ ٌدُمِإ امزو لثم : اهدب تعفن نافجألا ةئوشخب
 57 راد . و

 .هيمَح دعب ديدحلا نم (؟49قرلطلا نم طقاستي ام وهو : ديدحلا لابوت

 .حورقلا نم عفنيو ضبقيو ففحجم سباي ٌدراب وهو .هقيرح غلب دق ناك امو «هقرأ : هديج
 .ًالوسغم ديدَحلا ثّبحح : هلدب .ةقيدرلا

 دارجلا نم هنزو فصنو ءولْول هنزو ديدحلا ثبخ لّدَب نأ (نويفارس نبا) ركذو
 ٍلابوُت نم ىوقأ وهو «55ناقرياشلا لابوُت الو «ديدحلا لابوتل ركذي لو ءرضعألا

 قرطلا نم طقاستي ام وهو «قرحُملا ساحنلا نم فطلأ وه : ساحنلا لابوت

 ىلإ ًالئام نوكيو ءيِصرْبَملا رمحألا ساحتلا نع رّفظ ام هلضفأ : هدوجأ .ساحنلا نع

 :ةثلاثلا ةجردلا ىلإ راح وهو ءًاعيرس تتفتي يذلا روشقلاك قيقرلا «ةرمحلاو داوسلا

 فعضأ اذهو «ٌعذلو فطل لابوت لك يفو «هّبيذيو دئازلا ّمحللا ُصِقْنُي وهو ؛ٌضباق
 .قرحم احن هلدب .روكذملا نيلابوتلا

 .س نم طقس (62)

 .قوحسملا يأ «قوقدملا ٌولؤللا» ديري (63)
 .انيس نبا نوناق يف ال قفاوم هانتبتأ امو «قرطملا : لصألا يف (64)

 .55 ص دمتعملا نم هانتبثأ امو «نافرياسلا : لصألا يف (65)
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 هيع ُقَلَعُت هصاوخ نمو الحك نيعلا يف ٌتيدحلا َضايِبلا ليزي هلبز : حاسمت

 ءاثلا فرح

 (ٌنسباي راح ٌتابن وهو «ناستكرب لاقيو ناتسك ردب ىمست : هيبأ لتاق ةرمث ظ

 لزانلا َءاملا ٌجَّضنُأ ءاقوقدم نّْيَعلا لع لمح اذإ .جملاب دْهَعلا ٌبيرقلا يرطلا : هدوجأ

 .هل هّدعأو .حّْدَقلل هآيهو اهيف

 ميجا فرح

 .سدعلا هبشي رزب وهو (97)ةمشتلاب فرعيو 2266ج زيمشت لاقيو :ج ريمشج

 ضاّبق ُسباي راح وهو 69 بطاَعلا ليلق (68) صاصي داوسلا كيدش ناك ام هُديج

 هنزو فصن هلدب .ىذقلاو دَمّرلل ٌديج لطم  رط  نيعلا عاجوأ نم ٌعفني «قوقب
 .يرصم رانلج هنزو عبرو تورّرتأ

 .نوتيزلا قرو هبشي اهقرو «ضرألا نع دعبت ال ءةرجش ٌممص وه : ريش واج

 يرطلا ٌهَديَج .ةحئارلا بّيط هرزبو ءرفصأ هرهزو «ىتفلاك هقاسو ؛ةرضّحلا ُديدش
 ,رارملا ديدشلا ,ناسأل يذاحلا رهاظلا ينارفعّرلا رِطابلا ضيبألا سراف لابج نم ُبولجما

 .ةلمهملا نيسلاب «جزيمست» لصألا يف (66)

 (ةمشت» هنومسي نعلا لهأ نإف انتبثأ ام باوصلا لعلو ؛كشميشلا» ب يفو ؛كمشت» س يف (67)
 (ءادوسلا ةبحلا» مهريغو ماشلا لهأ دنعو (زينوش» نمرفلا دنعو (ةمشب) هنومسي زاجحلا لهأو

 .50 ص «دمتعملا : رظنا

 * .ناعمللا ضعب هيف : صاصب (68)

 .اليلق الإ ,فلتلا وهو «بطعلا اهباصأ بابح هيف سيل يأ (69)
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 ,لل ُنّيلم ةثلاثلا يف ساي ٌراح وهو «ءاملا يف لحني يذلا «ةحئارلا يوقلا «ّلشحلا
 ًاضيأ لدبيو ؛نيتلا نبل هلدب .الحك رّصبلا ٌدحي  وط  نيعلا يف ءلملا ءدب عفني

 .درزاب هنزوب

 , هنم ٌتيرق قّشألا نأ ٌنظأو «نيتلا هلدب : خيشلا لاق

 ماها ع

 يهو «هنم ٌبرض ابهنإ : ليقو :«279حيشلا قورع هبشي «تابن يه : ةَدعج

 :ةيلّبَج ةريغصلاو ؛ةريغصلا نم لقأ ةرارحو ةدج اهيف ةريبكلاو «ةريغصو ةريبك : ناعون

 ىاضيبلا ةحئارلا ةرطٌعلا ةيماشلا اهديج .ةرفصلا ىلإ ضيبأ اهرهزو «نابضق يهو
 يهو «ةدج امهيف راص اسبي اذإ امهو «ةئلاثلا يف ةريغصلاو «ةيناثلا يف ةّراح اهنم ةريبكلاو

 ,غلبأ تناك اهب لحتكاو ءلّسَعلاب امتراصُع ْتْطلُخ اذإو ءهّدجتو رصبلا ةملظ ولجت

 اهنزوب لدبت دقو «رخآلاب امهّدحأ الَدَعُيَو ؛جازملاو ةوقلا يف 719نولاسارطفلا كلذكو

-_ 

 ناديع روشق هنزو «ثمطلاو «لوبلا راردإو ,دودلا جارخإ يف «هلدب : خيشلا لاق

 .©2)ةخيلسلا ٍناديع روشق هنزو ائلثو «بطرلا دامرلا

 نم ًاقلعتم اجوز دجويو رْحْبلا نم ُداصي ٍناويح ىصخ يهو : رتّسَداب انج
 ام هصلاخ ةمالعو «ةحئارلا يوق ًائيدح ناك ام «نيتيفاج ريغ نيترارمك دحاو لصأ

 ةّدِملل جّضنم وهو «قيناثلا يف ليقو «ةثلاثلا يف سباي راح وهو «ةحبودزم نْييصَحَت ناك
 وأ حو هلثم : هلدب «ءبّصَعلا نخسيو تانّحسملا فطلأ وهو «ةينرقلا فلحخ ةنماكلا

 قبئزلا عم هل : سيئرلا خيشلا «ةتيلا سفانخلا قرحمب لدبي دقو ؛هنزو فصن لثم لفلف
 .لفلف هنزو فصن عم جو هلثم هلدب وهو ءًاخورم (03) لتحخالا ضارمأ يف ةيصاخ

 .نوناقلا يف م هانتبثأ ام باوصلاو (جسفنبلا» س يف (70)

 .«نويلاسارطق» 334 ص ينوريبلل ةنديصلا يف (71)

 .(...روشق هنزو يثلثو» هيفو 285/1 نوناقلا يف انيس نبا خيشلا صن رظنا (72)

 .هلدب تدجوو ءانيس نبا دنع صنلا دجأ مل 00
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 نوكيو ؛يثرصم وأ يسراف ناّمر ٌرهز وهو «يرصملا كوشلا ةرمث ىمسي : رادأج
 «سباي دراب وهو عثيدحلا ةرمحلا ديدشلا يسرافلا هدوجأ .ضيبأ وأ درومو رمجأ

 رادصألا لّدبيو «َةَهْبَجلا ىلع يلُط اذإ ٌداوملا نمي ٌضضباق وهو «ىلوألا رحخآ يف هدربو

 ١ ١ (جابملا) نامرلا عامقأ وأ طولبلا رشق (يهاشمزراوخلا ةريخذ) نمو «ةقرحما
 امقأو طوأبلا ٌتفج هنزوب ًاضيأ ©4)هلّدبأ : (خيشلا) طولا بقحو نامرلا ءامب

 ,(75)نامرلا

 نم نوكي ام رغصُأ نم تارانلج ثالث علتبا نم نأ ٌموق معز : يناتسب رانلج

 .(رهز نبا صاوخ) نم كلذو دمر ةنسلا كلت يف هل ضرعي مل «ولحلا نامرلا رجّش

 ءاجلا فرح

 ةرُم اهو ةرجش اهنإ ليقو «79جرهزليفلا ةشيشح ةراصع وه : ضضحح

 : 780نيعون وه ضضخلاو (77)كشرزلا نمو ءاهنم ذختت ةراصع ضُيِضُحلاو ؛لفلفلاك

 ,©79!سايريمالا ةراصع نم عونصم يكلاو ءاهّلّودأ ينارعألاو «يكمو يدنهو يبارعأ

 ةوقو «ةراح ةوق هيف «ةفلتخم ىوق نم ٌبكرم هجازم ءاهلضفأ وهو ؛يدنهلا هدوجأ

 ولجي وهو ءريسي ٌضبق هيف «قدوربلاو ةرارحلا لدتعم هقيناثلا يف سباي وهو «ةيضرأ

 عاجوأ نم عفني  اط  ةملظلا ولجيو رّصَبلا يّوقيو «ةقَدَححلا هجو نم ٌظَلِعلا فطليو

 .نوناقلا نم هانححصف «هلدبا» لصألا يف (74)

 .285/1 نوناقلا يف صنلا رظنا (75)

 ٠ .ةنديصلاو دمتعملاو نوناقلا نم هانححصف «جرهركبعلا» لصألا يف (76)

 ةنديصلا يف «كشرزلا» درو دقو ؛312/1 ص نوناقلا نم هانححصف هدْشرّرلا» لصألا يف (77)

 .200 ص ينوريبلل

 رظنا  يدنهلاو يكملا : امه نيعون هلعج نم نيفلؤملا نم نكلو «عاونأ ةثالث : باوصلا لعل (78)
 .نوناقلاو ةنديصلاو دمتعملا يف هيلإ راشأ 6 «ةلزج نبال جاهلا

 .نآلا ىتح كلذ ركذ نم دجأ ملو ؛سيرابريمألا» اهلعلو ءلصألا يف اذك (79)
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 92 # لك 0 ع #َ 8

 ناليس عطقيو ءالحك اهتلعو نيعلا برج ءىربيو ءاخوطل اهماروا نمو ءالحك نيعلا

 (80 رهزليف هنزو عبر : هلدب .نافجالاو ةببجلا ىلع اخوطل نيعلا ىلإ ةبوطرلا
 عومجم هنزو وأ (؟!0جرهزليف : هلدب (خيشلا) لدنص لفوف ضصضخلا لدب (ةريخذلا)

 ٌمفان وهو ءقورُعلا يف َنِقتحْما ظيلغلا ٌّمدلا غرفتسي «حّتفم سباي راح وهو «نيزرلا
 .هيلثم رمحألا لدرَكلا هلدب ءلّبسلل

 ناك ام : هدوجأ .نتنم ريغو ٌنتنم : ناعون وهو ؛تورحملا غمص وه : تيتلح

 («نخسم ةعبارلا لوأ يف راح : نتنملا جارمو «لغدلاو هيشحخ يف يقن .ةحئار دحا : : 5 ١ . دا شل ل يل ع

 طلخُم اذإ «نيعلا يف لزانلا ءاملا نم عفان ءنخسأ امهو ءاناخسإو ةرارح ّلقأ بيطلاو

 .باذسلا غمص ىيلسعب

 ةسباي ةيناثلا يف ةراح يهو «ةنيزرلا ةحئارلا ةيوقلا ءارفصلا ةئيدحلا اهدوجأ : ةبلح
 : ليلحتلا يف اهدب .ًارتاف ًاروطق ةفرطلا نم يفشت  ط  ماروألل ةللحم «ىلوألا يف

 ران ىلع خبطو رضخالا مرصحلا ءام رصتعا اذإ ((ةمركلا باتك نم) : مرصح

 صرف هٌصيرقت نكمُي ثيحب دَقعني ىتح لظلا يف ففُجو هفصن بهذي نأ ىلإ ةنيل
 ٍةدم يف ةّيرجلا نافجالا عفت هب لجتكأو «نسملا لع ٌكحو لظلا يف ففجو ءاصارقا - ع - را # مرر : 0 ., 3

 .اهباذأ نيعلل ةّضراعلا ةئوْشُخلا قفاوت هتراصعو «ةريسَي

 فقتسو «هقْرَح دعب لمعتسي نأ يغبنيو ءرصبلا ٌّدحأ لاحكألا يف ٌمقو اذإ : ريرح
 .كلذ ىلع

 .الكأ رصبلا ولجي : وطاربالا رجح

 .ابيرق هحيحصت رم دقو (جرهركيف» لصألا ين (80)

 .ابيرق ةحيحصت ره لقو (ج ره ركيفال لصالا ف (81)
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 يع مي رج
 ىسم ورا ندا سكس

 يحي يخي يخي 711+ جور تو ديحي تار تأ ل م حنات

 ءاخلا فرح

 يهو «رئاط ٌحارف ناك ام : اهديج ءونونصلاب فورعم ٌريط يه : فيطاطخ
 . نطب لوأ ناربد ءابنع كلذ صقن تلسغ اذإو ءاسبيو ارح دشأ ةقرحملاو «ةسبأي ةراح

 لعج اذإ ,ناولأ تاذ ىرخألاو «نول ٌتاذ امهدحأ ناتاصح هيف دمت نش اذإ ءفاطخلا

 عفتنا ِتبَكَرو عورْصَملا دضع ىلع طبُرو ©ة)ًابارت ٌبيِصُي نأ 62ليق لجع ةدلج يف

 خارفألا عم ملا ةقارح ءرصبلا حي هلكأو (عرصلا هب تأربأو هتبرج دقو : لاق ءهب

 .ءاملا ءادتبال لّسَعلاب هغامدو ءرّصَبلا ٌعفن لّسَعلا عم هب لجتكا اذإ ةجاجُر يف
 # 5 027 سا ع 1 تارا |

 اضياو ءرصبلا تذحا (سداوبنم) ىمسملا ريطلا لك وي 6 تلكا١ اذإ «(راطيبلا نبا)

 1 د 0 مع "ع هم 3
 لحتكاو «لسعلاب طلخو ءاهدامر ذخاو ةديدج ردق يف اهمخارف عم مالا تقرح اذإ

 ٌعفنيو «كلذ لعف لسعلاب اطل اذإ 44فاّتُحلا عم فاّطخلا غامدو .رصتتلا ّدحأ هب

 .اهثزو قرحم ٌشافخ اهدب .ءاملا َءادتبا

 ليللاب ٌريطي ريط هنأل مسالا اذهب يمس هنإ ليق ءُاَفحم : هل لاقيو : فاشخ

 ةيسرافلاب ىمسي كلذلو «ضارع ةحئجأب لكشلا يرأف وهو هرابنلا يف ًعوضلا هيقفل

 ارامن ٌرصيي الو اليل ٌرصيُي ينعأ  سانلا نم هُتلاح هذه تناك نمو .(«شومروك»
 .هلوب هنإ : ليقو ءهنبل وه (99قرزيشلا نإ : لاقيو  شفخألا يمس

 نافجألا يف دئازلا 89[رعشلا] عضاوم ىلع هغامد نم يلُط نإ (ةعانصلا لماك) نم
 ءرصبلا ةملظ يف ةعفانلا لاحكألا يف عفني ءأضيأ هُّمدو ءتّبني نأ هّعدي مل هفثن دعب

 .هتم ةذوخأم ةرابعلاو :دمتعملا نم هانححصف «ليق» لصألا يف (82)
 اعقت نأ لبق اتذحأ نإفد نوناقلا ٍق لاق نيتاصحلا نم ةدحاو يأ بارتلا بيصي نأ لبق يأ (83)

 ...بارت امهبيصي نأ لبق لْيأ وأ لجع دلج ةعطق يف اترص مث ضرألا ىلع

 .سافخلا وه : فاشخلا (84)

 .460/1 نوناقلا نم هانححّصف «قزربشلا» لصألا يف (85)
 . .س نم طقس (86)
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 لحستكا إو # وط # رصبلا ةواشغ نم عفن هدحو «*ةااضيأ همدوز ءاافأب ىوقتق
 .نيعلا يف لزانلا ءاملإ نم عفن ءلّصَبلا ءامب اطولخم ًاقرحم هغامدب

 ةريقم هيلإ بيرق سيل ٌعضوم نم عمج امو «هزابك : هٌدوجأ : رافلا ءرخ
 قس اذإ  هط  ةرئانتملا ٌرافشألا تبنّيو «ةّيلاغلا ةبوطرلا ّيقنم وهو ءراح : هجازم

 يلطو «لّسعب َنِجُعو ٌفرُح اذإو ءاهأربأ ةرفُص هنْيَعِب نم هب لحّتكاو ءٍلَسَعِب طِلحو
 يف ناك نإو «يقب ام تبئأو طقس ام تعبنأ ءٌرعشلا اهنع ٌطقاستَي يتلا نافجألا هب

 .اهعفن ٌظَلِغ نافجألا

 لجتكاو «هنبل نم ٌدحاو رشقو هٌرَمزأ اذإ ءفاصفصلا نم عون وه : فالخ

 طلخُم اذإو .ةركبشلا ٌعفني ؛همرجو ِهرشِق نيت نم ذوخألملا ُءاملاو «نْيَعلا ةملظ الج هب

 صن هلدب .راشتنالاو ةملّظلا ةيودأ يف هؤام لخدي  وط  ليلاثلا علق لخلاب هٌدامر

 .لفلف راد هنزو

 ثيدحلا هنيط خبط مكحأ دق ناك ام هدوجأ : رضفلا نيجاجألا فزخ

 .هنم لدب وهو «ينيصلا راضغلا فرخ هلدب ءيّوقيو ففجيو ولجي وهو «ّسباي هُجازم
 يرخبلا ٍناطرَسلا ْفّرمَت فازخألا فطلأو رونتلا فزخخ ةيصاخو ؛ءالج فقم فزخ

 تّرذو معان اقحس اذإ «ةرفظلل رقتحملا حلملا عم عفني ءجذانيسلا عبط يف «ديمارقلاو

 نمو «ٍنافجألا َةئوشحخ ٌعفنيو ءاهعطقو اهرشق دعب ةرفظلا نم عفني ءديدحلا ثب اهب

 .اهيرجو نافجألا ةئوشدخ نم معفني (يميمتلا دشرملا)

 لادلا فرح

 قرمحلا ٌديدشلا ءعذل الب ٍقاذّملا ٌداحلا ةحئارلا ُبّْيطلا هدوجأ : ينيص راد

 يقني ةئلاثلا 63لوأ] يف سباي راح وهو ءأّدج نسم سيلو «ةوالح هيف يذلا

 .س نم طقس (87)
 .س نم طقس (88)
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 رظنلا دحيو ءالكأو ًالحكو ًابرش رصبلا ةّملظ ولجي  وط  رصبلا دحُيو ٌغاملا
 ةضباقلا ةخيلسلا روشق هلدب (خيشلا) هّيلئم ةخيلس هلدب .ًابرش ةبوطرلا نم فيعضلا

 ظ .لهبأ هفعض وأ «ةبابك هفعض وأ

 عولط دعب ديدمب طّرْشُي نأب ءناسَّبلا ةرجش نم ذي وهو : ناسْلَبلا نهد
 « مولعم ٍتقو يف ًةمولعم ًالاطرأ ةنسلا يف زواجتي الو ٍةنطقب حشري اه عمجُي وأ ءرعشلا
 ؛ةيرصملا رايدلا يف دوجوم هرجش نإ : ليقو «ةينهّدلا ىقبتو هتيئام ٌبهذتف ىللغي من

 : ليقو . مولعم بج نم ىقسُي ءاهنيعب ةضور نم لب نهدلا هعيمج نم ذخؤي الو

 هنم ٌصلاخلا ربتخيو «يرطلا هدوجأ .سمش نْيَعِب ةّيرطَملا اه لاقي ٍةريزج نم بلجُي هنإ
 نوكت الو «هتحئار ءاكذو ءأعيرس نطقلا نم هلاسغناو «هيلع ٌرْطقي نيح َنَبلْلا هريثختب

 نإ كلذلو «لَّتشا رانلا هب سبتقاو «ثاركلا قرو هب ّتّول اذإو ؛ةضومحلا ىلإ ةلئام
 يقابك ءاملا قوف وفطي «مئالعلا هذه نم يلحت هنإف ةشوشغم امأو «ةلسملا هيف تسمغ

 ءاملا للحم فّطلم «ةثلاثلا يف ٌنمباي راح وهو هءاملا رْعق يف بسري حيحصلاو ,ناهذألا

 6992 فصنو ةرم قيتع] تيز : هلدب .نيعلا يف لزانلا

 هدي .هدرفك ةرجش رع هنإ : لاقيو ؛لفلفلا راون هنإ * لاقي : لفلف راد

 سباي «ةيناثلا يف راح وهو ءسوسم ريغ ةدح هيف ضايبلا ىلإ ًالئام ناك امو هئيدح

 ءام ىلع ًارورذم ًاقوحسم  وط  طالخألا فطليو :0ةركبشلا عفني «ةئلاثلا يف

 .فصنو ةرم دوسأ لفلف هلدب .ًالحك ءاشغلا عفان ؛يئوشملا زعاملا دبك

 هيمسي كلذلو ؛عمدلا رجشب فرعي ءزاجحلاب ةرجش ٌعمص وه : نيوحألا مد
 ىعدا نم ىلع ةلاوح لوقلا اذهو «يكم رطاقت» ىمسي ببسلا اذهلو .عمد : نويزاجحلا

 ةراصع وهو (يفاشلا» ىمسي نيوخألا مد نإ : لاق هنإف (جابملا) بحاص امأو فار هنأ

 ام هدوجأ .يرطوفسألا ربصلاب قوي ثيح نم ارطوقسأ ةريزج نم اهب قوي ءارمح

 . قيتعلا تيزلا نم هنزو عبر : هللي : 3 ص كدمثعملا يفو «س نم طقس (89)

 .«ةركنسلا» س يف (90)
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 راب وهو ءبشنخلا نم ©2ًايقن ليلق ٍداوس ىلإ ©*)الئام ًايفاص ةرمحلا ديدش هنم ناك
 قرا 02“ ىلا : هلدب مّدلا سباح «نيعلل يّوقم ؛تاحارجلا محلم ٌيضباق ٌسباي
 .(72)هلاوحا عيم# 5 سخلا (04[مهضعب] معز اميف هلدب : خيشلا لاق .لوسغملا

 : هديج .نيجاجّرلا روك فقسب قلعتي يذلا ناحدلا وهو : ريراوقلا ناخد 0 ْ 0 ش 5 4

 قرحيو «َعومدلا ٌرّدحُي «سباي راح وهو «غوبصم ريغ (96:ًايفاص هجباجز ناك ام
 .نيغومجم رّدتُكلا ناخدو ءّرُملا ناخد هلدب .رّصَبلا ٌدِحُِيو ؛هعطقيو .لبسلا

 ىلإ راح وهو ءضهاونلا خارفلا نم ناك ام : هديج : نينافشلاو مامحلا مد

 اهيف عمتجاو ةفرطلا اهباصأ يتلا نيَعلا يف هنم رطقي ءابطألا ضعب : مامحلا مد
 تحن نم ةصمخخ رلا ضماوتلا مامخلا جار ير ةحأب نم منو هك اهقشيف مل

 .جبقلاو نينافشلاو مامحلا مدي لحتكا اذإو َنْيَعلا يف اهيف ام رصعيف أمد ةولمملا اهتتحنجأ
 .ال ةّضراعلا تاحارجلا نم عفنيو «ىشغلا 07)عفني ءراح وهو ءرضح اهيأ ناشزولاو
 .حراوجلا الإ ريغص رَّضَح ريط يأ مد هلدب

 ساحنب قلعتو ءركذ ضيبألا رُدُكلا نع دغاصت ام هدوجأو : ردْنكلا ناخد
 عفنيو ,رافشألا طقاست نم عضنيو ع نيعلل نخحسم سباي راح وهو (98)|ورديفسا

 .«لئام يفاص» لصألا يف 91)
 .4 يقنا) لصألا يف (92)

 دمجعملاو 294/1 ترناقلا يف ا ءانركذ ام باوصلاو ءهل دوجو الو (نيسبحلا» لصألا يف (93)
 .158 ص

 .نوناقلا يفو لصألا نم طقس .(94)

 .(هلاعفأ عيمج يف سلا مهضعب معز اميف هلدب» : يلي 6 نوناقلا يف صنلا ءاج (95)

 .(يفاص» لصألا يف (96)

 .(عفنا) لصألا يف (97)

 .اذك (98)
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 ةبوطَرلا ناليس عطقي الحك نيعلا ٌماروأ نكسي  وط  ةكحلاو ًةعمدلاو ناليسلا

 .نطقلا عم ادامض لافطألا ٍدامرأ نم عفنيو ءاهيف اناطرس ىمسملا مّرَولا نم عفنيو ءاهنم

 .لبنسلا ناحدو هرمتلا ىون ناخد هلدب

 - ماللا فرح يف هتيهام ركذيو  يربلا حافللا لصأ وهو : حوربيلا ةعمد

 عقي دق  رط  طرفملا نيعلا َمَجو نكسم «ةئلاثلا يف دراب وهو ؛هئيدح : هدوجأ

 ظ .نويفأ هنزو يثلث هلدب .ًادامض اهعاجوأل ةنكسملا نيعلا ةيودأ يف

 وهو «ثيدحلا 99نيزرلا ضيبألا ريعشلا نم ّدخأ ام هديج : ريعشلا قيقد

 اذإ  وط  ةراحلا ماروألا جيضني «ءالجو ليلحت هيفو «ىلوألا رخآ يف ٌسسباي ٌدراب

 نيعلا هب دمضو «بلعثلا بنع ءامو ةلْجّرلاو ٌسَحلاك ةدرابلا تاراصعلا ىدحإب نجع

 نيغدّصلا هب يلطو نيعلا هب دمضو جئوبابلاب نجع اذإو ءاهعاجوأ نّكسو ءكّمرلا طَح
 قيقد هلدب .ةمداقتم وأ ةئيدح تناك «نيعلا ىلإ ةّداحلا داوملا بابصنا عَتَم ةهْبَجلاو

 .الحك رصبلا ٌدِحي : نيدارجلا مد

 راح وهو ((192هرديفسا ءانإ يف يفاص نع عفترا ام : هديج : ملا ناخد

 رظنلا يف ةواشغلا بحاص هب لحتكيو «لسعب طلخي : 022رويطلا عامد

 .اهب بهذيف

 .الحك نيعلا يف ةّضراعلا ةّراشٌعلا نم عفني : ءاَجرَعلا ةعّبضلا مد

 .265 ص دمتعملا نم هانركذ امو «يذلا» لصألا يف (99)

 .اذك (100)

 .س يف ةحضاو ريغ (101)



 لزانلا ءاملا نم عفن «قأرما نيلب هب لحّتكا اذإ : مرَهلا قرفألا كيدلا غامد

 دمثإلا عم هب لحتكا اذإ عرهز نبا صاوخ) نم : 2122لدنمسلا غامد

 .ةيودألا رئاس نم ةقّدحلا ظفحيو ءطحنيو ريب هنإف نيعلا ف ءاملا بحاصل

 ساحنلا نداعم نم نوكي ٌرجح وهو : (راجحألا باتك) بحاص لاق : ٍجَْشَ
 «بهذلا نداعم يف الإ دّرمْزلا نوكي ال !ك ءابيف الإ نوكي الو دَجربَّرلا نول يف رضخأ

 شير نول ىلع هنمو «ىّشوملا هنمو ,ةرضُحلا ديدشلا رضخألا هنم : ةريثك ناولأ وهو

 تبيصأ امبرو «ةدومكلاو ءٍنوللا نسحلا كلذ نيب هنمو «نوللا دمك هنمو «سوؤاطلا
 نم 2192)ةريثك ناولأ هنم ٍجّرخيف هطرخي طاّرلا نإف ءدحاو رجح يف ناولألا هذه

 ٍبَهذو «ّباغ «روهش هب تّرمو يش هنم عنص اذإو «ةواخر هيف ٌرجحن وهو ءدجاو رجح

 حُب 095اشقَت هيلع شق نإ كلذكو «هتواحترل ًاعيرس 00لهنا كح نإف ءهّرو
 ناسنإ هنم برش نإو ءأريسي ًاعفن هعفن مس براشل هنم يقس نإو [سردو] أعي أعي

 هّصم وأ هيف ْف هّسم نإو ًاعيرس أريي داكي الو 21960هندب َبهلو هاكنأ مس هب 3

 نإو ءاهعجو نكسو ًاعيرس اهأربأ بَرَقَعلا عسل ٌعيضوم هنم َسّبك نإو «كلذ ُهَّرض
 نافجألاو سأرلا يف ةغبسلا نم ٌُمفنيو ءاهّعَفَت ةيوادوسلا ءابوقلا ىلع يِلطو هنم ٌىِحُس

 عم رّدكيو «ءاوهلا عم ٌرفصي ٌرجح وه : لاق (افصلا ناوحنإ لئاسر) «ندبلا رئاسو

 ءكسمب ًافاذم نوكي ام دوجأ وهف قحُّس اذإ جَتْهَّدلا نإ : ءامدقلا ُضعب لاقو ءهترودك

 (راجحألا باتك)و اهيف هب َرَكْبْتِيو ءتارم ثالث هب هطيعست ةلاح قرفي الو عرصي يذلا

 .ةءاضعلا هبشي تايئامربلا ةبتر نه ناويح لدنمسلا (102)

 .195 ص ينوريبلل ةنديصلا يف صنلا رظناو ةةريثك قورع» ص يف (103)

 .ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصو «كحنا» لصالا يف (104)
 .(اسقنت) س يف (105)

 ظ 0 ندبلا بهليو ءاعمألا ُطْفنُي ًاطرفم امس ناك اّمس برشي مل نم هتيقس ناو : ينوريبلا يف (106)
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 ركذي ملو «ٌسباي رجح هنأ ركذ «جاهملا» بحاص امأو :ًالمع نّيَعلا يف هل ركذي

 اذإ نيعلا يف ضايُبلا نم عفان هنا ماوعلا نيب ربتشا هنأ ريغ نْيَعلا ضارمأ يف ًائيش هيف

 ءادوس ٍناتأ نبلب كمي « يمن رفإلاب فرعيو رضحخخألا نيزرلا وهو :. كلم ديلا .ٌءلخ

 .ليلقلا الإ ًارثأ هل دجأ ملو ًارارم كلذ تلعف دقلو «هئربي ضايبلا يف رطقيو

 لالا فرح

 لدتعم رجح هنإف ٌبّهذلا امأ : (افصلا ناوخإ لئاسر) بحاص لاق بهذ

 : سفنلاب ينعنو ِدسجي ةدحتم هحورو ؛هجورب ةدحتم هنسفن «جازملا ٌحيحص «عئابطلا

 ةدشب نكلو «ةيبارتلا ءازجألا : دسحلابو ,«ةيئاملا ءازجألا : حورلابو «ةيئاوهلا ءازجألا

 وهو «هئازجأ قيرفت ىلع ردقت ال اهمأل 3 انلاب قرتحت ال اَهَتَجراَمُمو هئازجأ داحتا

 رهو «ةضراعلا تافالا هريغت الو «نامزلا لوط ىلع ًادصي الو «بارتلا يف لبي ال

 ةرفص امأ .نريزر ليقث «ةحئارلا ٌبيط ءمُعَطلا ٌولح «نوللا ٌرفصأ معلا نيل 108 رجح

 هتئازرو هلقثو هئيوطرو «هتّينهد نم هُثيلو «هتيئاوه نم هقيربو هؤافصو «هتيران نم هنول ظ

 قفرب اهتخبط نامزلا ةرارحو «لدتعم هججازمو هعيبرو «يقن هتيربك نأل هتّيبارت نم

 ةرارح لتاقيف «هدّسَج لوح ترادو «هّئتبوطر ُتّاذأ رانلا ٌةرارح هتباصأ اذإو «لادتعاو

 دما اذإو؛ةيوطرلا كلت تدمج رانلا نم جرخ اذإف ءاهئازجأ دحب نع عفديو نانلا

 ةيودأ يف لخدأو ؛هنم قحّس اذإو «تاهجلا ىف يف عستا ًادرابو اناح قراطملا تحت قرطو

 ءءادوسلا ةّرملا نم عفنيو «هئربل عرسأ ناكو ءطْفني مل ٌمضوم هب يوك اذإو «عفُت نيل

 خيبشلا)» بكاوكلا نيب نم سمشلا ةمسق يف وهو هَهّيحلا ءاودو :؛بلعتلا ءاودو

 كلا لضفأو ءلحك نيعلا يّوقيو 29هرخبلاو ليزي مفلا يف هكاسمإ : (سيئرلا

 .(رابنلاب» 0س : (107)

 .توناقلا يف اك قفاوم رهو «ب نم هانتبثا دقو عيحتلا» س يف (109)
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 وهو شع هطلاخيو رانلا لحخدي مل م هديج (جابنملا بحاص) هب ناك ام اءرب هعرسأو

 نيعلا يوعيو ةيحلا ءادو «بلعثلا ءادو عادوسلا ةيودأ ِف لخدت هتلاحسم «فيطل ٌلدتعم
 ع

 . الحك

 را 5 1 ِس : ٠ 8 ُُث

 فيرعت مدقت دقو َةينْرَقلا نع َضاّيَبلا ولجيو «يقني ءءالج : فيطاطخلا فرد
 .امنزو فصن ريفاصعلا قرذب لدبيو .اهديجو فيطاطخلا

 تقلع وءاهيلع طبرلا عّسوو ناتك ةقرخ يف تلعجج و؛ةدحاو هنم تذحأ اذإ : بابذ

 عفني (جاهنملا) (رهز نبا صاوخ) نم كلذو ءاهّملأ هنع نكس هتيع يكتشي نم ىلع
 .رغّشلا ٌتبنأ ءبلعتلا ءاد ىلع لّسَعب يلط 2219بدهلا راثتناو نّيَعلا عاجوأ نم

 ىقليف ءاود يف هلامعتسا ديرأ اذإ ءسفنخلا ردق يف ٌراَّيط ناويح وه 22112 رارذ
 فيقث لخ اهيف يلغأ دق ٍرْذَق ىلع ٌبكيو ةفيظن ناتك ةقرخ هسأر ىلع لعجيو ءزوك يف 2 ِع 3 ىف سو ىلا سرس سما ِء 5 1 :

 .رحلا ٌةطرفم «ةفيّرح ةراح يهو «نوللا ةيبهذلا : اهدوجأ .قنتختف ءاهيلإ هراخب ٌدَعاصتيل
 ظ5 00 5 2 0 .

 .ءالط ليلاتلا عفنتو ءاذج ةرفظلا عطقت : (هيويسام نبا) لاق : اهتعفنم

 نجي نإ ءسباي راح وهو ,هئس طسو يف ٍريط نم ذخأ ام هديج : يزابلا قرذ

 ءارلا فرح

 نيزرلا رضنخألا هرزب هسباي نمو يناتسبلا هيرط رضخألا نم هديج : جايزار
 هب لحّتكا اذإ «ةثلاثلا يف ٌسباي ٌراح هنم يّربلاو «ةيناثلا يف ٌسباي راح وه : يناتسبلا

 ًالعف ىوقأ يرّبلاو ءالعف هنم ىوقأ هُعمصو نّيَعلا يف لِزانلا ءاملا نم عفني ءالجو عفن
 ٍةّدجملا لاحكألا يف تطلخو سمشلا يف هتراصُم ْتَمْفَج اذإ  اط  يناتسبلا نم

 .(وضعلا رافتتا» س يف (110)

 .دمتعملا نم هانححصو ءةمجعملا مجلاب «جرارذ» لصألا يف (111)
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 [رزب] ىعرت ماوهلا نأ (سيطارقمد) معزو ءرصبلا ّدِحُي هبرشو اضيأ هلكأو ءاهعفن رصبلل
 نم تّجرخ اذإ «هب اهّيعأ ٌكلحت ُتاّيحلاو يعافألاو ءاهّرصب يوقيف يئرطلا غئايزارلا

 ُتَعِطَق اذإ .هترُبش ٍقاس نم ٌجرخت يتلا ةغمصلاو «نيعلا ةءاضتسال ىتشملا ّدعب اهاوأم

 املا 112)هنيع يف لزن دق نمل ةعفان يناتسبلا ءام ةراصعو ءرّصَبلا ةّدح يف ىوقأ تناك

 رضمخأ جئايزار رمحألا لدبو ءرمحا] جئايزار (هيوسام نبا) : هلدب .ىوقأ كلذ يف هُعمصو

 هنزوب لدبيو (هلعفب هبشي نوسينألاو هاوخنانلا «ثاعونلا ب راقتيف (113)هنزو فصن و

 .سفرك ُرْزِ
 ةرمحلا ىلإ ٌبيرق دوسأ لصأ وه هتيهام : 4!21(سيئرلا خيشلا) لاق : دنوار

 ناكو «سّوسم ريغ .ناك ام العف (115)هاوقأو ةفخلا ىلإ وخر هل ةحئار ال «ةيومّدلا

 «نارفعزلا نول نم ءيشو (5)116 رمش هنول يف تناك غضم اذإو «ضبقو :ةجوزأ هيف

 مث هئراصع ففجُتو (1 1ة)هعرام طخوتو بطب نأ هثراصع ج رخدتستو (7!11)(ىشغيو]

 بولجلا رثكأ اذهو «ةبرجتلا كنع ّصقنأ هلعف نوكيف ©019ًامحل عابيو هرهوج ففجي

 لق نوكي ٌصلاخلاو ؛ةضباق ٌةفئاكتم نوكت ةّمْحللا هذهو] انيلإ بلجت الف ةّراصٌعلا امأو

 يننأل ءارلا فرح يف ءاودلا اذه كل تبتك امنإو 220©[ًاضبق لقأو .الخلختم ءأضبق

 .(هنيع كرت نل» س يف (112)

 .س نم طقس (113)

 راطيبلا نبا مالك نم وه لب ءهدنع دوجو هل سبلو ءأنيس نبأ مالك نم سيل هدروأ ام (114)
 .رصم يف عوبطملا (ةيذغألاو ةيودألا تادرفل عماجلا» هباتجك ْق

 نبا نم هانححصف ([شوشغم ريغ ناك ام ًالعف اهاوقأو وه ام ةفخلا ىلإ وحرو لصألا يف (115)

 ٠ .راطييبلا

 .«ةرفص» راطيبلا نبا يف (116)

 .ىنعملا مقتسيل دمتعملا نم اهذخأ دقو ءانتادايز نم (117)

 .هءام : ديري (118)

 .عوه # عابي مث» دمتعملا ينو نوناقلا يف ةرابعلا (119)

 , صلاخلاو ءأضبق دشأو افئاكتم نوكي ذكتح هنكل» هيف ءاج ذإ ةفلتخم نوناقلا يف ةرابعلا (120)
 .«اضبق لقأو الخلخت دشأ
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 . «تاحارجلا متخي هنإف :ةمجتلملا ءايشألا يف دنوارلا ّركذ ركدن الو : لوقي (يربطلا) تيأر
 (سونيلاج) (1210برضلا راثأو ةئيدرلا عوبطلاو راثآلا نم نَدَّبلا ,حّطس ىلع ام ولجيو
 .دقف نحنو ؛همحلملا ةيودألا يف (سويسايبرا) هركذو (سناجاطاق) يف لوقلا اذه ببس
 اذهو«دنوارلا ةوق يف يدنهلاب فورعملا (سيلبارأ)و (سروقايمد) كلذكو «ٌعيصو هانحتما
 .ًابيبط هب نوكتف«ًابيرغ هنوكل رونلا ,.جالع يف كل هتئبأ دق هيف ّصنلا

 ففجيو نحسي سباي راح وهو ,يسرافلا بصقلا نم هديج ٠ بصقلا دامر

 .ةثلاثلا يف

 ,022)ءابلا يف تركذ دقو يدنلا قّدنبلا وهو : ةثر

 ع 1 7 0 ١

 : هدوجأ .رخآ لابمبو نيصلا لابجت تبني بشع ةرجش لصا وهو : ليبجخز

 وهو ,ةيناثلا يف سباي ةثلاثلا يف راح : هجارم .ثيدحلا ةليلق ةرفص ىلإ لئاملا ينيصلا

 ةملظل حلصي دق  رط  ةملظلل ءالج ءرصْبلا ٍفعضل يوقم برجلا تابوطرلا لاح

 دوسألا لفلفلاب ٌةيبش هنإ : جاهملا بحاص لاقو .احرق رقاع هلدب .الحكو ًالكأ رّصَبلا

 ؛نوللا نسحلا يئرطلا هديج .(223)سجرنلا لصبك لّصَب رهز وهو : تارفعز
 وهو «غبصلا ٌميرسلا «ضايب ليلق هرعش ىلع يذلا ةحئارلا يكذلا «ةرمُحلا ُديدشلا

 هب لحتكيو «ةواشٌعلاو رّصَبلا ولجي لّلع ,يّوقم جّضنم ضّبقم «ىلوألا يف سباي راح
 ةَواَشَعلا نم عفنيو «لزاونلا منيو ءرّصَبلا ولجي طا ضارمألا يف ةّبستكملا ةقرزلل

 .182 ص دمتعملا نم هاتححصو «برطلا» لصألا يف (121)
 .رهاظ ًأاطخ وهو «ءاتلا» لصألا يف (122)
 .(لصتعلا) س يف (123)
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 ةعالا ةيودألا عم لع اذإو ءاهلتح ةريعشلا هب يلطو «درولا ءام يف لح اذإو ءًالحك

 وهو ءًالحك ٌةعمدلا ٌضفج هدرولا ءام يف لَ اذإو ءاهلعف يوق «نافجألا ةنوشخ نم

 «لبنس هنزو عبرو رم ءطمسق فصنو هنزو هلدب .نّْيَعلا تاقبط ىلإ ةيودألا ةوق لصوي

 ظ 50 روق 220(2هنزو عبرو ءطسق هنزو لثم : هلدب (خيشلا) .«17*ةخيلس هنزو سدسو

 هضيبأ : هديج .نيكوبسملا نينوحطملا ىلقلاو صجلا نم ذختم وهو : جاجز

 «نيعلل يوقم «ةيناثلا يف ٌسباي ؛ىلوألا يف راح وهو ءاصحلا نم أيقن ناك و هيفاصو

 ةقبطلا وُلُجَي نيعلا ةيودأ عم طلخُتو لسغ اذإ هقرحم  اط  اهيف ثداحلا ضايبلل ءالج
 مار 3 0 5 2 ١

 .رتس داب دنج هنزو فصن هلدب .رصبلا لحيو «ةينرقلا

 هديج .رفصأ هنمو رمحأ هنمو ضيبأ هنم ندعم نم رفتم وهو : قرحم خينرز
 ,ةيبارتلا نم يلَحلا ةرمحلاب عبشملا رمحألا ُديجو ,يحئافصلا نوللا يبهذلا رفصألا

 قلمي عاذل نقعم هنم قّرحملاو ,ةثلاثلا يف سباي ٌراح وهو ءضيبألا كلذكو ءيحئافصلا

 هنزو فصنو «بش هلزو أ: رفصألا : هلدب .ةبرض نع تملا مدلا َراثا ٌبيذيو «رعشلا

 .جتسادرم هنزوو ايميلقإ هنم فصتنب لدبي : رمحألاو «جتسادرم

 هنمو ءروخصلا ىلع ساحنلا نداعم يف دّلوم يندعم هنم ءفانصأ وهو : راجنز
 هدوجأ .هيلع ةيراجنزلا (127)ب ركت ,لخلا (1200ييِدّرُد يف نفد اذإ ساحّتلا نم ذَحتملا

 «لحي نأ ريغ نم رمحألا ساحنلا ٍجّركُم نم ّذختملا ةدوُجلا يف يندعملا دعبو «يندعملا

 علقيو «ّبرجلا ٌعفنيو .دئازلا ّمحللا صقتتُي للحم وهو «ةعبارلا ىلإ سباي راح وهو

 نع ينوريبلا لمن دف ؛ةيرطضم هيف ةرابعلاو علدبلا اذه يف دوجوم ًاطنملا ضعب نأ رهظي (124)

 سدسو © «لبتسلا نم هنزو عبرو «جرتألا بح هئزو لثمو ءطسق هنزو لثم» هلدب نأ ىذألا

 .لماتيلف .ةخيلسلا رشق نم هنزو

 .دحاو ىنعم لاو .نوناعلا نم هانححصف (هعبر تزوو» لصألا ف (125)

 .هركع : يأ (126)

 .ةرضحخ هولعت ىتح داسفلا : جيركتلا ىنعم و اج ركسا لصألا يف (127)
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 كلذ لثمو ءأبيجع ًالعف ّلعف بسلا نم ةعفانلا نيعلا 2228ةيودأب طلخ اذإ ؛َضايتبلا
 «فطليو «حورقلا راثآ «نيعلا يف ةّضراعلا راثآلا ولجي هعاونأ ٌميمجو ,ةرفطظلا يف عفني

 ةنوشحُ يف لعفي كلذكو «هتيودأ طلاخ اذإ ًابيجع ًالعف بّرَجلا ين لعفيو عومدلا ٌردُيو

 ءايميلقإ هنزو هلدب .ةيودألا طلاخ اذإ اهّبصع ىحرتسا دق يتلا نافجألا ٌعَمنيو ءِنافجألا

 .رفجنز هنزو فصنو

 ىلعأ ناك ام : هديج .تيربكلاو قبئزلا نم ٌعونصم هنمو يندعم هنم : رفجنز

 ءلدتعم هنإ ليقو «ةيناثلا ةجردلا يف سباي راح وهو «ةرمُحلا نسحلا ينامرلا بلاقلا

 : (خيشلا) لاقو دجأ ملف الدب هل تبلط : هلدب .للحم ةفيرح ةوق هيفو ءضّبقم وهو

 .يذاشلا ةوق هتوق نورخآ لاقو «جاديفسإلا ةوق هُّئوق موق لاق

 (13© وهو ؛بهذلاك هيف يذلا 21299[يرصملا رضخألا] : هديج ,يندعم وه : جاز

 ءيروسلا اهظلغأو ءراطقلقلا اهدعو رضخألاو] سيدقلقلا هعاونأ فطلأو ,عاونأ

 ءرسكملا يساحنلا «قيتع ريغلا يقنلا تيتفتلا عيرسلاو «13!)[راطقلقلا : هدوجأو

 رمحألا وه : يروسلاو ؛ضيبألا وه : سيدقلقلاو ءرفصألا وهو : راطقلقلاو

 : ليقو ءًأجاز راص تع اذإ راطقلقلا نأ : (سونيلاج) ركذو ءرضخألا وه : تدقلقلاو

 قرحم «ةثلاثلا يف سباي راح وهو ؛ءيش ىلع ءيش «تاقبط وهو ءدحاو ندعم عيمجلا نإ
 فصنو (1320بش] هنزو هلدب .راطقلقلا نم اعذل لق وهو ؛عذلو ديدش ضبق هيف

 .دبز

 ل 2 0 1 00 . 0 1
 ةوغرلاو دّبْرلا نم .جاجزلا ىلع قلعت ام وهو ءاينوقحسملا وه : ريراوقلا ُّذَبَز

 هجاجز ناكو «تّتفتلا عيرس ناك ام : هدوجأ .هتلآ حالصإ دنع ريغصلا روكلا يف

 .«ةيودألاو لصألا يف (128)

 .س نم طقس (129)

 .يهو : لصألا يف (130)
 .س نم طقس (131)

 .س نم طقس (132)
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 ةينرقلا نم ضايبلا ٌعلقي  اط  ةينزرقلا راثا ولجي «ةّدح هيف «سباي راح وهو .ًايفاص

 .قرحم جاجز هلدب .نّمدأو هب لجتكا اذإ

 : هنمو «فيثك ةحئارلا ٌنتنم يجنفسإ : هنم : ةسمخ فانصأ وه : رحبلا دبر

 هيبش :هنمو (1333يريفرف يدرو : هنمو «ةحئارلا يبلحط ليوط فيفخ يجنفسإ
 ةحئار ال «نطابلا نيم ءرهاظلا سلمأ «لكشلا يرطف : هسماخو «خيمولا فوصلاب

 عفنيو للحيو ولجي .ةثلاثلا يف سباي راح وهو .ةرفصلا ىلإ ٌبراضلا يئدرولا هدوجأ .هل
 ةنوشحُم نم عفني  اط  ففجيو ءضايبلا ٌراثآ علقيو ءّرصبلا ولجيو ءالحك نافجألا

 فرح يف ركذيو «هنم عون وهو 24135روشيقلا : هلدب .رَّصَبلا 12ولجُيو نافجألا
 .فاقلا

 شياشح ىلع رجحتيو «ةينيمرأب نأضلا تايلإ ىلع عمتجي ٌّمسو وه : بطر افوز
 رخآ يف راح وهو «كانه خبطيف الايس نوكي دقو ءاهاوق بستكيف «هيعونب كانه

 طلخ اذإ  اط  ًادامض ةبلّصلا ماروألا للحم ٌجّضنم «ىلوألا يف ٌبطر 213©)ةنلاثلا

 .ةّبرجلا يقاملل احلاص ناك ءزوأ محشب

 .درولا نهد هبشي هتيز «سباي دراب بج ريغ ناك ام : هدوجأ : يرب كوتيز

 لكآتل ِةعِفانلا تافايشلا طالخأ يف عّقيو «نيعلا ًعوتن ّدرت هِقَرَو ةراصعو «هلاعف رثكأ يف
 .ايوفول اهل لاقي يتلا ةينرَقلا ٍةَحَرَق حسو ولجي هغمص ءاهقاليمو نافجألا

 سباي دراب هجازم ءرضخألا نوتيزلا نم رصتعملا وهو «قافنألا ٌتيز هديج : تيز

 هنيع يف نم هب لَحتكاو ٍةنيل رانب خبطلاب ّنصَيِبا اذإ  اط  ةبوطُر هيفو «ىلوألا يف

 .ادج ناقلا رمحألا : يريفرفلا نوللا (133)

 .(ذحي» س يف (134)

 ينوريبلل ةنديصلا يفو ءدمتعملا نم هائتبثأ ام باوصلاو «روشنقلا» ب يفو «روسنعلا» س يف (135)
 | .ةلمهملا نيسلاب «روسيق)»

 .ةيناثلا يف ليقو «ةفلاثلا ةجردلا يف راح : دمتعملا يفو «ةيناثلا» ب يف (136)
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 ءءاملا اهيف لزن اذإ حْدَقلا ماقم نيعلل موقب ٌقيتعلا ٌثيزلاو .هب بهذ كلذ نّمدأو ؛ٌضايب

 دق تيزلا اذه نوكي نأ بجيو ءأريثك اك ليملا سأرب ٌكلحيو ابيف رطقُي نأب كلذو

 .رون ىلإ ارون ًدازو .هرصب يوق هب لَحّتكا نمو ءلضفأ ناك كلذ ىلع دازامو (ةنس قٌقتع

 نيسلا فرح

 : فانصأ يهو ءاهبشخ لمعتسيو «برعلا دالبب تبنت ةرجش يه : ةخيلس
 عذلي «ةحئارلا يكذلا ءٍدوعلا ليطتسملا ءسلمألا «يفاصلا ءنوللا ٌرمحألا : اهدوجأ

 ليلحتو ٌميطقتو ّضبق ابيف «ةفيطل ةداح «قثلاتلا يف ةسباي ةراح يهو ءهضبقيو ءّناسللا

 ةيودأب تطلخ اذإ ,ةحلاص د  ءاضعألل ةيوقم يهو رّصَبلا ٌدِحّتو ؛ةظيلغلا لوضفلا

 .ليلحتلاو ضبقلا نم اف ام ةيودأ يف عفن (سيئرلا خيشلا) تعفن رصبلل ةّدجملا نيعل

 .ينيصراد اهفصن نزو لثم : اهلدب

 ٍدالبب تبني سنج هنمو «دنلا دالبب تبني «يريفاصعلا ىمسيو : بيطلا لبنس

 ناكو ؛هرعش رقٌو ام : لبنسلا دوجأ «ةحئارلا بيطلا : هديج (نيدرانلا» ىمسيو «مورلا

 ةلاثلا لوأ يف : ليقو ,2137)ةئلاثلا يف اح  هجازم ,ةحئارلا ٌبيطلا قرقش ىلإ

 يف عقو اذإ نيعلا ٍبَدَه تبنيو «داوملا بابصنا نم عنميو «ةّدحو ٌّضبق هيف «فيطل
 .هفصن لثم اوبزوج هلدب .ًارورذ نافجألا طوقسل حلاص  اط لاحكألا

 ءرهز هلو مرفسهاشلاك نابضقو قاروأ وهو .يدنه هنمو «يمور هنم : جذأس

 لصأ ٍريغ نم 2138)[ءاملا هجو ىلع موقيف ضرأ يف عقنتست هايم يف دنحلا دالبب. ٌتبني

 ٌبراضلا ثيدحلا : هديج .ناكملا ىلع ففجو ءطينمب دش ءاملا نع لس اذإف هب قلعي

 هقرو نوكي الو ءخرتسم الو حلام الو جركتم ريغلا ةحئارلا يوقلا تتفملا ,ضايبلا ىلإ

 .«ةيناثلا» ب يف (137)

 .دمتعملا نمو نوناقلا نم اهانذخأ دقو «ىنعملا مقتسيل انتادايز نم (138)
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 بارشب ىتلغأو قحُس اذإ ؛يمورلا لبنسلا لعفك هلعف «ةيناثلا يف سباي ٌراح وهو ءًاضيرع

 خيشلا رفّسيلاطلاب وأ يمورلا لبنسلاب لدبي .ًاحلاص ناك ةّراح ريغلا ماروألا ىلع هب خطلو

 ظ .لبنس وأ 2139)رمسيلاط جذاسلا لَدَب

 دنع هتبنم ناكمو «يرطلا يناتسبلا هدوجأ ءيرَب هنمو «يناتسب هنم : باذس]
 ءةنس نم رثكأ ٌدع دق نوكي الو «ةيقاب ةدح هتحئار يف «سبايلا هنمو «نيتلا ةرجش

 يف عفن لسعلاب طلخ اذإف «ةظيلغلا طالخألل للحع عطقم «ةثلاثلا يف سباي راح وهو

 نكسي «قيوسلا عم هب دمضي اذإ «نيعلا يف لزانلا ءاملا عطقيو هّدحيو ءرصبلا ةملظ

 هلكأ نوكي نأ يغبنيو عامجلاب رضأو ءرصبلا ّدحأ ءًاحولمم لكأ اذإو «نيعلا عجو

 ةملظ بهذأ سأرلا هب دمضو «ةأرما نبلب طلخخ اذإو ءهملظي هنم راثكإلا نأل «لادتعاب

 .04:[ًالدب هل ركذي مل خيشلاو «يلبج جنتوف يربلا لدبو ءيرب جئتوف هلدب .رصبلا

 ةنقلا نم نإ ليق دقو ءاهغمص يف لب ءاهيف ةعفنم ال ٍةرجش غمص وه : جيبْنكَس
 ىلإ هلخادو ضايبلا ىلإ هجراخ ٌبرضي يذلا : هدوجأ ؛جيبْتَكَس ريصيف ليحتسي ًاعون
 ءالج ٌقنم «ةثلاثلا يف سباي راح وهو .ًاعيرس ءاملا يف لحنيو «ةحئارلا ةداحلا قرمح

 املا ءدبو ةبوطّرلا ظل نع رّصَبلا ةَملظو ضايبلاو نّيعلا يف نوكت يتلا راثآلا فّطلم

 اهفطليو «نيعلا يف ةّضراعلا ةظيلغلا حورقلا ٌراثآ ولجيو الط ةَدَرَبلاو ةريعشلا للحي

 طالخألا نع ةّنداحلا ربصَبلا ًةملظ رلجي دقو «ةّريعّشلا ةَبالص للحيو ءالحُك اهقفريو
 اهيف لزانلا ءاملا ةيودأ لضفأ نم وهو ءالحك نْيَعلا يف ةّضراعلا ةّواشَعلا ولجي دقو

 ةَدَرَبلاو ةريعّشلا ةبالص لحيو ءرجفنملا بّرعلل لمعتسيو لخلاب قحسي (سويساييرأ)
 مل ٌحيشلاو «ريشّواجَجلا نم هنزو ءقّشألا نم هنزو هلدب .لخب كلُ اذإ نفجلل ةئداحلا

 ش ى,ألدب هل كذي

 ةنديص يفو «دمتعملا يف ام قفاوي انه وه امو مرفسيلاط» انيس نبا سيئرلا خيشلل نرناقلا يف (139)
 اهلمعتساو ةيبرعلا تلخد «كلملا ناحير : اهانعم ةيسراف ةملك يهو (مرفسهاش» ينوريبلا

 ْ : هناويد يف ىشعألا لاقف برعلا ءارقلا

 اميغت نجَك لك يف انحصي لٌسجرنو نيمسايلاو مرفسهاشو

 .هانتبثأ ام حيحصلاو (باذه) ب يف س نم طقس (140)
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 عفني ءفيفجتلا ُديدش ٌسسباي ٌراح وهو هركَّذلا خلس هدوجأ : يعافألا ٌخلس
 ٌحلس  ط  أّدج رصبلا ٌّدحأ هب لحتكا لسعب ٌىجس اذإو «ءالط بلعتلا ءاد نم

 قلُعو «تيزلا يف َسمُع نإو ةّعمَّدلا نم ُعَمني اميف فيذأو «ةقرحخ يف قرحأ اذإ «ةيحلا

 نافجألا ءاودأ نم عفنيو «ًاديج تبن رافشألا َتَبْنَأ هب لِجٌّتكاو ءاموي نيعبرأ فيصلا يف

 لثم قّرحْملا رمثا ىونب لدي نأ براقيو ءألدب هل دجأ مل : هلدب .ضراعلا قارتحالاو

 .هنزو فصن بيطلا لبنس نمو «هنزو

 يذلا لب ؛ءفورعملا ناطرسلا دوصقملا سيلو «ينام ناويح وه : يرحب ناطرس

 امدنع كاذو ءاهلك ءاضعألا يربح «صاخب هنم (141)[برض لب] رحبلا نم علطي

 «سباي دراب وهو ههُنيِزَر : هدوجأ ؛تاقرحملا فطلأ هقّرحُمو ءرّبحتي َءاملا 1420قرافي
 يقنيو «ةرفظلا نم عفنيو «ةينرقلا ولجيو «بَرَجلا نم عفتيو «حورقلا ففجي هقرح
 فدص هلدب .ًالحك ةرفّظلا أربا رقتحما حلملا عم طلو قرحأ اذإ  اط  حورفلا

 ظ .قرحم

 امنإو «ميرلا ةزرخب» ةماعلا نيب فرعيو «بويأ ةّرَرََح» ىمسيو : دنسلا راوس

 ام : هديج .مهدونز يف هئوسبليو ةروسأ هنم نولمعي دونهلا نأل : دنهلا راوسب يمس
 - اط  ةبوطرلا نم عفني ؛سباي ٌدراب وهو .فيوجتلا ٌمساو ّضيبأ ريعشتلا قيقد ناك
 حيش هنزو لثم : هلدب .ًاصوصخ نيعلا ضايب اولجي فياحلا يف : (ناوضر نبا) لاق

 .نيفصن ' لوسغم ايتوتو قرح

 بلص يلُحلا هبشي بح هنإ : هتركذت يف (سودبع) لاق : 0:*0هيوبسكنس
 هيف رهظ ٌقُد اذإو هئيدح هديج .رّبَح : يأ (كتّس» اهمسا لوأ ناك كلذلو «مرُجلا

 .لفلف راد هلدب .ةّيديلجلا ظّلِغو ةركبشلا للحي ءسباي راح وهو «ةيرطع

 .223 ص دمتعملا نم ةاتكردتساو ءلصألا نم طقس (141)
 .«فاقي) س يف (142)

 .«هيوسكس#» س يف (143)
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 يف راح وهو «ضايبلا يقنلا رركملا يرصملا جولبألا هّبلصأ هدوجأ : ركس

  اط  قيقرلا ّضايبلا .عفني ءءالج وهو ءسْنْيلا ىلإ لام ٌقِيَع املكو ءبطر ءىلوألا
 هلدب .ًالحك رظنلا يوقيو ءاهلعف َنُيسَح نيعلا يف ةّداحلا لاحكألا يوق هب ترسك اذإ

 .يرصم تابن ركس

 عمتجيو سيبو ةرهز عيطاوم يف رشعلا رجش يف يرجي ٌممص وهو : رَشْعلا رّكس

 كوشلا ىلع وأ ,ناسارخب رشعلا رجش ىلع ٌعقي لط هنإ : ليقو ءرشعلا ركس ٌريصيف
 ىلإ يزاجح هنمو «ضييبأ هنمو «ةرارحو ءةصوفع ريسيو «ةوالح هيفو ,حلملا عطقك

 وهو ءركسلا ٌجازم براقي «ةرارحلا ىلإ لدتعم هٌجازم .هنم ضيبألا : هدوجأ ,داوسلا

 .دزربطركس هنزو فصنو هنزوب ليو «ٌضايبلا ولجي ءهنم فطلأ

 حلصي دقو «يسدع رمحأ يناسارخلا نم رفصأ يماش هنمو يناسارخ هنم : قامس
 حلصي ال ءحّلص «لسعلاك هُحيبط َمِرَق مث ءءاملا يف خيبط اذإو «درولاو ايقاقألا هل حلصي ال

 ءادتيا نم عفت ٍدرولا ءام يف عقن اذإ «ةئلاثلا يف سباي «ةيناثلا يف دراب وهو ءضّضخحلا هل

 نم خبط ىتمو :نافجألا ةكحو قالّسلا نم عفني هعيقن ءامب لاحتكالاو ًاروطق دهرلا

 ةيقن ةقرخ ءاملا كلذ يف سمغُيو «هيف ام جرخي ىتح ٍءام لطر فصن يف ةيقوأ هرمث

 هِقَرَم ةراصعو ٌبّرم وهو .هعفن قالس وأ لاكإو بّرَج اهب يتلا ُنيعلا اهب ُدَّمكتو
 .ًاخوطل نينيعلا نع داوملا ٌعّدرت

 لوأ يف سباي «ىلوألا ةجردلا لوأ يف دراب وهو ءولحلا يرطلا هدوجأ : لجرفس

 كلذ نكيلو «ةّداملا عّدرو ءاهعاجوأ نكس هئادتبا يف دمرلل ًايوشم هب دّمض اذإ «ةيناثلا

 مهرملا لثم ٌريصي ىتح رمت زبُخلا عم قد متءجضني ىتح خبط اذإىهنم ولحلا عونلاب
5 

 .عجولا نكسي دمرلا ءادتبا يف نيعلا اهب تدمضو] .

 . الحك نيعلا يف ةرفظلا فعضت (2044»ءارقشلا : اهدوجأ : اينومقس

 : ,.س نم طقس (144)
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 هب لجتكاوءَبِرُش اذإءرّصَبلا فعض ءىري : (يواحلا) باتك نم : سوردنس

 عفن هنم جرخي يذلا ءاملاب لِجّكاو«ةئيل ٍران ىلع يوشو زعم دبك ىلع رذوءقحّس اذإ
2 

 .ًابيجع ءالج ةينرقلا راثآ الج نيعلا يف َرِطَق اذإو ءءاشغلا نم

 نيشلا فرح

 عنمي راح وهو ءركذ نيمس ىعفأ نم لخأ امو هارطأ هدوجأ : يعافألا يحش
 اذإو ؛نافجألا يف رعشلا َتابن عنمبي  اط عاملا لوزن نمو نافجألا رْعش تابن نم

 .شافخلا غامد هلدب .هتيقنت دعب هب خطل

 رابكلا ةديج .عاونأ ةسمخ ىلإ مسقني فورعم تابن وه : نامعنلا قئاقش

 ةنئاكلا َحورقلا يقنم وهو «ةيلاج ةلّلحم ةوق هيف «ةيناثلا يف راح وهو «ةرمُحلا ديدشلا

 ُةٌوَسيو ؛صّرَبلا علقيو ةملّظلاو ّضايبلا يقنيو «مّرولا نكس هِقَروب دم اذإو «نيعلا يف
 اهب دّمضو«ءالطب هلوصأ تخبط اذإ  اط  اهيف ّضايبلاو نيعلا ةقر ٌعبصيو ءرعشلا
 اهب دمضو ءًاضيأ ءالطب خبط اذإو هأربأ نيعلا يحاوت يف نوكي يذلا بلّتصلا مّرَولا
 عنمو «ةقّدَحلا دّوس (1450هتراصعب لحتكا اذإو ؛حورقلا لامدإ نم نيعلا يف يتلا راثآلا
 زوجلا ٌروشق اهتراصع لدب .رّصَبلا ٌدحأو ءاهّئساح ىوقو «نيعلا يف لزانلا ءاملا ءادتبا
 .يرطلا باذسلا ءامو ءرضخألا

 نيل ىنسيو ئاتحلا 8*لوب رهو 2*”اقزرت لاقيو : 9"1جززيش
 ةحئار هل نوكي هنبل نإ : هلوبو هنبل نيب قرفلاو ؛هنبلو «دولولا رئاطلا وهو ءفاّشْحلا

 نبال) ىرج دقلو ءٍناسنإلا ينم هبشي هنبل يرط نإ : ليقو «كلذك سيل هلوبو «ةبيط

 | .«ةراصعب) س يف (145)

 .دمتعملا نم هانححصف [خ رزيش) لصألا ف (146)

 .دمتعملا نم ةانححصف 4!قوريش» لصالا ِق (147)

 .دمتعملا نم هانححصف (لدب» لصألا ين (148)
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 ىلع لخخد رحسلا تقو هنأ كلذو ءابب فِرُع ةعقاو 21499[همودخم عم] (عوشيتخم

 كلذ نم جرخف «!؟9ينملاب هبش شارفلا هجو ىلعو «ةمئان اهدجوف هاياصخ ضعب
 ؟ ينملا هبشي ءيش يأ : (151)هلأسف عوشتخي نبا لخد ذإ هركفت نيبف ءاهلتقب مهو

 اوُدجوف يتيبلا قياط فشكي تقولا يف رمأف «قزريشلا هب ءايشألا هبشأ باجأف

 هنم ضيبألا هديج .هيلع معنأو نّسحتساف .هنم طقس ناك ام َةّلابق ًاركوم فاّشُخلا

 , اط  ةينرقلا راثآل ءالج ٌداح راح وهو .هضيبأ لعف نم لقأ لعفي هيف يذلا داوسلاو

 ,(152)ونونصلا : يأ «فيطاطخلا لبز هلدب .فاشخلا دنع همالك مدقت دق

 لئاملا فوج رابكلا : هدوجأ «ةيرحبلا تانوزلحلا نم ءوه جنشلا : قرحم جنش

 ًالمي ؛لادتعاب هفيفحتو ءأسيي هِقرح دنع رانلا نم بستكيو «دراب وهو «ةرمسلا ىلإ

 .لوسغم ايتوت هلدب .ةعمدلا فّشنُيَو ٌروفحلا

 ؛جرحدملاو ءبطرلاو «ققشملا وه هنم لمعتسملاو «ةريثك فانصأ وه : بش

 ًادج ٌضبقم سباي دراب وهو «ضايبلا قتلا يناهلا : هدوجأو «يناعلا وه : ققشملاو
 هفانصأ .عيمج ةوقو ءاهيف ٌثداحلا ٍبّرعلا ففج ةينيعلا ةيودألا عم عضو اذإ  اط

 .رقتم حلم هلدب . الحك نيعلا (153)ة ءاشغب بهذيو ولجي

 .ًاتذاش جرخيل سيطانغملا قارحإ يف فّطلتي دقو «يندعم ءاود وه : ٍجْلْذاَش

 «ىلوألا يف راح لوسغم ٌريغلاو «ةيناثلا يف دراب وهو ؛ءشوشغم ريغلا يسدعلا هدوجأ

 عنميو «رمرو عم تلكآت اذإ نافجألا ةنوشخ نم منيو ُضبقيو ففجي «ةيناثلا يف ٌسباي
 ةحص ظفحيو ءاهنم بنما َمّدلا ٌعّطقيو «نيعلا ًعوتن ٌعفنيو ,حورقلا يف محللا ةدايز

 عفن ةأرما نبلب فيذأ نإو ءاروطق دّمرلا نم عفن ةأرما نبلب طلخُت نإ  اط  نيعلا

 .ابب نم ةدايز (149)

 .«ناسنإلا ينمب هيبش ءيث» ب يف (150)

 .ههنم لأسف» لصألا يف (151)

 .«ربونصلا» س يف (152)
 .«هراضب» س يف (153)
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 طلخ اذإ ؛نافجألا ةنوشخب بهذيو ءاروطق نيعلا يف ضرعي يذلا (154قّرَكلا نم
 ّضايبلا عفنيو الحك ةبوطرلا ةرثك نم َرِدْككلا رصبلا ٌّدحأ درولا ءامب لح اذإو لسعب

 .ساحنلا لابوت هنزو فصنو ءايتوت هنزو : هلدب ءالحك نيغعلا يف

 «سباي راح وهو «حاورملا يناحيرلا رفصألا هدوجأ «بنعلا ذيبن : ينعأ : بارش
 جئايزارلا ءام : هلدب ,رصبلا َدِحّيو «طالخألا للحيو َنيعلا يوقي «ةثلاثلا يف هقيتعو
 .رطقتسملا رضخألا

 دحأ وهو «لسعلا عم هينجيو ءابيف ضيبت يتلا لحنلا تويب ناردج وه : عمت
 عفنيو «ةرارحلا لجأ نم جّضنم ٌلدتعم وهو ءيفاصلا يّقنلا رفصألا هدوجأ «ةعبسلا لوثملا
 .ةدربلاو ةريعشلا

 داّصلا فرح

 «سوسلا تابن هبشي ٍتابن نم ٍةرفصو ةرمح نم (1**)ةدماج ةراصع وه : ربص
 هديج ,0560ىناجنمس هنمو ؛يرطوقسأ ءهنم نخئأو لوطأ ريّصلا ٌتابن نأ الإ
 راح وهو قرقُش ىلإ لام ءيش هنم كرف اذإو «تتفتلا ٌعيرسلا صاصبلا يرطوقسألا
 اهلامينا رّسعي يتلا حورقلا قّصليو ءولجيو ةّبصنملا داوملا عفدي «ةئلاثلا يف سباي «ىلوألا يف
 ففجيو «قاملا ةكح نمو ءاهعاجوأو ءاهبَرَجو «نيعلا حورق عفني ربصلا (سيئرلا خيشلا)

 ,ًابرش دَمَرلا هلان نمل عفني  اط  عادّصلا يف درو نهدب ةهبجلا ىلع ىلبطيو ءاهتابوطر
 يف ةرئاغلا َحورُفلا المو ءاهّلعف ىّوق ًاخوطل ةفشنملا نيعلا ةيودأب طلحُمو ٌقحّس اذإو

 .ةلمهملا ءاحلاب «قرحلا» لصألا يف (154)
 .ةلمهملا ءاحلاب «ةدماح» لصألا يف (155)
 : عاونأ ةئالث ربصلا» اهيفو ءدمتعملو نوناقلا نم هانححصف «يلاجحسو لصألا يف (156)

 .«ينوجنامسأو «يبرعو ؛يرطوقسأ
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 نيعلا .حورق نم عفني هنأ (جاهمل) بحاص ركذو ءابرش نيعلا يوقيو اهلمديو نيَعلا

 هنزوب هلدب ,فعضأ هلوسغمو ءّرصبلا ٌدِحْيَو اهتيوطر ففجيو «قاملا عّجوو ءاهبرشو
 امبر هنإفءىاتشلا يف هيرش رذحيلو «ٌنضَضح هلثم ربصلا لدب : لوقي (خيشلا) ضضخ

 .ًامد لّهسأ

 سباي راح وهو «ةحئارلا داحلا يناتسبلا هدوجأ ءيرب هنمو «يتاسب هنم : رتعص
 ةّواشغ عفن لكأ اذإو «ةيمملبلا حايرلا نم نْيَعلا ٌعفنيو تاسوطُعلا يف عقي «ةثلاثلا يف
 ةرخبأ نع ةدلوتملا تالايخلا عفن ءاقوعل لّسَعلاب لمعُتسا اذإو «ةبوطرلا نع ةئداحلا نيعلا

 اذإ (فيرشلا تادرفم نم) نيعلا يف لزانلا ءاملا ًءادتبا ففجي يلع ةموادملاو «ةدمّملا

 هيلع ٌمَوادو «لاقثم موتلا دنع ٍةليل لك هنم دو ركسب ناصغألا رْهَر قرو فيذأ

 ةليل لك هدرفمب درابلا ءاملاب ٍهفسو «ْنهذلا َنّسحو ءرصبلا ىّوقو ءاملا ءادتبا نم عفن
 فعسُي ام رادقم رصبلا يف ٌديزيو «غامدلا ىلإ دعاصتت نأ ةرخبألاب ُتهْذَي مونلا دنع

 .اشاحلا هلدب ةليل لك يف فصنو ليقاثم ثالث هنم

 بشنلا ليلقلا يفاصلا هدوجأ :1577ناليغ مأ ةرجش غمص وهو : يبرع غلمص

 دراب : : ليقو (ٌلدتعم وهو ( ضعب ىلإ اهضعب نانسألا صل ٌعيطَم اذإ يذلا ضييبألا

 وهو ءيركم ددسم وهو ةراح اهلك عومصل عاونأ : (سيئرل 7 لاق 2

 ع ع 7-5 . ىلا 8 1

 هدوجأ ؛طابنألا كلع وهو ءءارضخلا ةبَحلا غمصب فورعملا وه : مطبلا غمص

 عم طلخ اذإ  اط  فيطل ٌءالج للحم راح وهو «ٌتيدحلا ءبّتَحلا نم ىقنلا

 نمو ءعفن «قامألا ف يتلا ريساونلا هب يشحو ءًافهرم اريصي ىتح اقُدو «ناتك رزب

 ءدزراب هنزوب لدبيو «058نمزم الو ًاقيتع برغلا نكي مل اذإ ءكلذ لعفي «(يواحلا)
 .هلاعفأب ٌةيبش يكطصملا

 .«ظَرَقْلا» دمتعملا يف (157)

 .«نمزم الو قيتع» لصألا يف (158)
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 ٌعضوم هب يلطو «قرحأ اذإ ؛ْسباي ٌدراب وهو .هريكأو ؛هضيبأ : هدوجأ : فاّذص لا ع يل ولا ع ع ن0

 .ةقرحم ٌرضحخ عدافض هلدب .يوق فيشنت يفو «هئابن عنم هفتن دعب دئازلا رعّشلا

 .نيعلا يف تبانلا ٍرعشلا قْصَل يف هب عفتني : طالبلا غوص

 داضلا فرح

 نم عفنيو ءِبَدَهلا رعش راثتنا نم تعفن اهترارب لحّتكا اذإ : ءاجرَغ ةعبض
 ةادك ةضراعلا ةواشغلا نم عفني اهمدو الحك ءاشعلا نم عفنيو ,نافجألا ةنوشحُم

 .(159 ٍحّبَقلا ةرارم ةعبضلا ةرارم لدبتو ءأضيأ

 َرِطُم اذإ اهُمدو ءأّدج عقن لخلا عم هدامرب بلعَلا ءاد يلط اذإ : رضخأ ٌّعدفض

 .تبني هعدي مل هلوصأ يف لعُجو هفث دعب نفَجلا يف دئازلا رْغشلا عضوم ىلع

 سمشلا بيغم دنع ضايبلا ىلع ٌرذو تقجحّسو تففج اذإ هئاسل :. بض

 بحاص) نّْيَعلا نم َضايَبلا الجب لحكلا عم ًاضيأ طلخ اذإو .هففجو (06ةاهّملق
 ,شملاو قلكلا هب للطي هّرعب نودرُجلا براقيو «هلاعفأ يف لْعَولا ٌبراقي : (جابنلا

 .ةلحتك ايف ثواحلا نيعلا شايب علقيو

 ءاطلا فرح

 ىلإ لئاملا ,تيتفتلا عيرسلا هدوجأ ؛مورلا ٍدالب نم بلي نيط وه : يمور نيط
 ءامب يلط اذإ ءنْيَعلا يف ةئداحلا 061!ماروألل عفان «يوقي «ءسسيلا ىلإ ٌدراب وهو «ةرفصلا
 . ينمرأ نيط هلدب (نيعلا نم ُثبنملا مدلا عطقيو بدنها

 .لجحلا وه : جبقلا (159)

 * .عهبلق) سس 5 (160)

 .«ماروألا» لصألا يف (161)

1416 



 ىمسي ام اذه نم لمعتسن نحن : (سونيلاج) لاق : 222سوماش نيط
 دق «قلطلا نكل ءقلطلا وه اذه نأ نوري سانلا نإ : لوقأ ((463)سسماش بكوك

 .نم فخأ وهو «صرُبق ةريزج نم نانويلا دالب ىلإ َّمَقو هنأ نوققحملا هرمأ نم ركذي

 سبح يف موتخماك وهو «لسغ ىلإ جاتحي ال .هموعن ةجوزل هيفو (©154!موتخْملا نيطلا

 .بكوكلا نيط هلدب .ةجوزللاو ةبيرغلا ةوقلا نم هيف امل يمورلا نم ٌرثكأ نكسيو «مّدلا

 لئاملا رمحألا : هدوجأ «ةرفصلا ىلإ رمحأ «ةينيمرأ نم بولجملا وه : ينهرأ نيط
 ةيناثلا يف سباي «ىلوألا يف دراب هجازم «ةبيط ةحئار هل ناك لب اذإ يذلا ةرفصلا ىلإ

 .فصنتو هرمأ نيط هلدب «فيفجتلا ةياغ ففجي

 يتلا روثبلاو «تقِتَع اذإ ةبلجنملا ٍداوملاو نيعلا حورق نم عفني : شطيرقا نيط

 .نيعلا يف ثدحن

 فعضأ هنكل «ةروكذملا نايطألا رئاس هبشي (سيئرلا خيشلا) (165نطيرقا نبط

 اَدَب نأ ملعأو «159©اهيتمكو نيعلا حورق نم عفنيو ءعذل ريغب ولجيو ءاهرئاس نم
 .لوسغملا قّرحما ةضفلا ثبح نايطألا رئاس

 اهجازم ءوس نم عفن درو ءامب انوجعم ُنيعلا هب تدمضو ٌقِحّس اذإ : ريشابط
 .اهيف ةراحلا داوملا بابصنا نمو «1672[راحلا]

 .؛سماش نيط» ةريخذلاو ينوريبلل ةنديصلا يف (162)

 .نوناقلاو ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصف «ةلمهملا نيسلاب «سماس» لصألا يف (163)
 0 .(«ةرغملا» وه (164)

 302 ص ةنديصلاو 330/1 نوناقلا يف اك هانتبثأ ام باوصلاو ؛نطورقا» لصألا يف (165)
 .طوطخم

 .نوناقلا نم هانححصف ةاببغأ» لصألا يف (166)
 .ب نم ةدايز (167)
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 يم ير رج
 ىصسموزل) نهد» سكش»

 ايي اخي ايي , 117 بج هابي جا” جب 0 177

 ءاظلا فرح

8 ' 2 
 هُداَمَر فيذأ اذإ «بلعثلا ءاد نم فني «ةثلاثلا ةجردلا يف سباي دراب : زعملا فلظ

 1 ش 1

 نيعلا فرح

 يف ليقو «ةيناثلا يف دراب وهو ءرضخألا بلّصلا نيزّزلا جملا هدوجأ : صفت

 مواقيو «ةيخرتسملا ةفيعضلا نافجألا ّدشيو «ناليسلا ٌعفدي «ةيناثلا يف سباي «ىلوألا

 جّسْوَعلا ةرمث هلدب .اسْنُي ٌّدشأ هنم قرحلاو «قينالّيسسلا ماروألا عيمج

 يف دراب وهو ءرضخألا يربلا هدوجأ .2682هلاصخ يف وأ قيلُعلا وه : جّسوع
 نأ نكمي هلدب .ةببجلا ىلع يلط اذإ نيعلا ىلإ ٌبصني نأ نالّيَسلا عنب ضبقم «ةيناثلا
 را 7

 .اهلكاش امو بلحطلاو «بلعتلا بنعو «يعارلا اصعك ةدرابلا ضباوقلا صعبيب لدبي

 سباي راح وهو «ةريثكلا نينسلا قيتع نم سبايلا هدوجأ : قيتعلا تيرلا ركع

 .هلدب وهو نٌّسْؤَّسلا نهد ٌركع لغفي كلذ لثمو ءّيعلا يف لزانلا ءاملا للحي «ةيناثلا يف

 .هب يذتغيل ءهرخّديو .عمشلا عم همدقيو «لحتلا هينجي وه © لحنلا لسع

 هئَرْحُش ٌعطقنت الو قيقرب سيل يذلا جزللا ,ةحئارلا ُبيطلا ؛ةوالحلا قداصلا هدوجأ

 ءاملا ءدبل عفان «ءالج «قئلاثلا يف سباي راح وهو .هدوجأ ناك عيبرلا يف ينجم دق امو
 .(169جتخبيم هلدب .ةملّظلاو

 نم ءابطألا نمو «نافلتخم ناءاود قيلعلاو جسوعلا : : راطيبلا نبا نع لقن دمحعملا ْف لاق (168)

 اهركذ يتلا ةرابعلاو (ةبرجتلا مدع نم اذهو «قيلُعلا عفانم هيلإ فيضي جسرعلا نع ملكت

 .«هلالظ يف وأ قيلعلا وه جسوعلا» هيفو ةلزج نبال جاهملا نم ةلوقنف يه فلؤملا
 .خوبطملا بدعلا ريصع وه ةجتخييملا»و نوناقلاو دمتعملا نم هانتبثأ امو ((حنحتم)» لصألا يف (169)
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 هدوجأ «ةثلاثلا يف سباي راح وهو ِلَبَجلا نوحرطلا لصأ هنإ ليق : احرقرقاع

 نم عفان «فيطل «ءفيرح قرحم وهو ءضيبالا نيزرلا ليوطلا «ناسللا قرحما داحلا

 .فصنو هنزو وأ هنزو (1 790م ورذ هلدب .تاالضعلا ىلإ هتوقب غلبي اخ رتسالا

 .يلبج (17!) ب زيويم

 وسي مل ءاملا يف عقو اذإو ءٍجْضُنلا ٌعيرسلا ٌضيرعلا ضيبألا هدوجأ : سدع

 جنيدرولا نمو ةّداحلا ماروألا نم عفني «ةيناثلا يف ٌسباي ءدربلاو رحلا يف لدتعم وهو

 ًماروأ أربأ ٍدرو نهد وأ لَجْرَفَس وأ كِلَملا ليلك] هب طلخ اذإو  اط هب دمض اذإ

 تعنصو «جزلتي ىتح نجعو «ضيبلا ضايبب نجُعو «ةرشقب قحّس اذإو «ةراح لا نيعلا
 .مهنيع ىلإ ةّيصنملا ةداملا ٌمنم «نايبصلا يف ةببجلاو نيغدّصلا ىلع ةباصع هنم

 هقرحم «ينامرلا ةرمحلا ٌديدشلا هديج .مُْسِيلا نداعمك هنداعمو «يندعم وه : قيقع

 : هلدب .نيدلا ىلإ كريو «عّرولا بسكي هسبل نإ : ليقو «نيعلل ىوقم «سباي ٌدراب
 .قّرحملا ناجرملا لصأ

 سيلوء«ةماعلا نيب «سرولا» ىمسيو «نارفعزلا قورعب ةفورعملا يه : رفص قورع

 قيحس هبشي (172يناق رمحأ ءيش سرولا نإ لوقي (سيئرلا خيشلا) نإف ؛كلذك
 ناك هنطاب ّرسك اذإ «ةرفّصلا ئوقلا ٌتيدحلا هدوجأ ءنهلا نم بولجم وهو «نارفعزلا

 ءرصبلا ةدحل ٌقفاويو نخّسُي ءالج «ةثلاثلا يف سباي راح وهو ءداوس ليلق ىلإ ًالئام
 ىلع عضو ٍةّنطق يف لجو ءرَبحلا ىلع ٍدرو ءامب ٌكلُح اذإ  اط  َّضايبلا ولجيو
 ةثالث وأ نيترم كلذ لعفي ُداعيو ءاهنع لازُي مث «ةعاس اهيلع ُكَرَتُي «ةرّمحملا ةّمراَولا نيعلا

 لازأ هب لحّتكاو «قحسُي اذإ اهنإ : فيرشلا تادرفم ينو .اهئافش يف ٌبيجع هنإف
 هنزو فصن هلدب .اميوقتو نيعلا ٌءالج : اهتيصاخ : سروغيرب لاقو .نّْيَعلا نم ءاشغلا

 .ناريمام

 .اذك (170)

 .هانتبثأ ام باوصلاو «حربوتم» لصألا يف (171)
 .نوناقلا نم هانححصف ؛يتأي» لصألا يف .(172)

4019 



 ويلارعت

 : (افصلا ناوخإ لئاسر) بحاص ركذو «رحبلا يف نيع نم وه : ماحس ربنع

 , مولعم نامز يف ةصوصخم ٌعيطاوم يف ُدِقعني مث ءرْحَبلا حطس ىلع عقي ءلَّط ٌربنعلا

 ٌسباي «ةيناثلا يف راح وهو ءرفصألا مث قرزألا مث ,ةحئارلا يئرقلا ميسَّدلا ٌبّهشألا هديج

 .هنزو ّصلاخ ربنع ندا : هلدب  اط غامدلا يرقي

 ,ةرمثلا ٌرفصألا ٍقرَولا ٌرضخألا هنم لمعتسي يذلاو (رايتخالا) : بلعثلا بنع

 عم هب دّمضو ءامعان قُد اذإ «ىلوألا يف سباي دراب هجازم ,173عاونأ ةسمخ وهو
 هيف فاذي دق هؤامو ءرَصَبلا يّئوق هتراصٌعب لحتكا اذإو ,ّرجفنملا برّلا أربأ ريجلا

 .ةراحلا تابوطرلا ناليس عنمي «ةلومعملا تافايشلا

 رأفلا ءرخ هفصن لثمب طلخُتو اقر ًادرفم نجس اذإ : فيرشلا لاق : برقع

 رّصَبلا فعض نم عفن «قرحملا اهدامرب لحتكا اذإو «نيعلا بَرَج نم عفن ءهب لحتكاو

 شمعألا هب لجتكي ؛هتهدو ,رصبلا ّدحأ هب لحتكاو ءرأفلا ءرخ هفصن لثمب طلخ اذإو

 نيغلا فرح

 راح وهو ياملا ىحر رابغ نم ةطنحلا قيفد نم ذخأ ام هدوجأ : احرلا رابغ

 .القابلا قيقد هلدب ةبحجلا ىلع يلط اذإ ؛«ةبصنملا داوملل عطاق ففجم فيطل

 ءافلا فرح

 هدوجأ «نينس عبرأ ىلإ هتوق ريغتت .داح غمص وهو «نويبرفا لاقيو : نويبرف

 : ليقو «ةعبارلا يف سباي راح وهو «ةفارحلا ٌكيدشلا ةحئارلا ٌداحلا ٌرفصألا يفاصلا ٌثيدحلا

 .338 ص دمتعملا يف م «لظلا يف ففجملا رضخألا يرطلا هدوجأ : لوقأ (173)
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 رّشقملا ءالقابلا عم لعجُي نأ نويبرفلا ةوق ظفحُت : مهضعب لاق «ةثلاثلا يف هسيي نإ

 ٌمئاد عدل هل هنأ الإ الحك نْيَعلا يف ٌلزانلا ءاملا عطقي فيطل قّرحم وهو «ءاعو يف

 هنزوب لدبيو .هتَّدح طارفإ ردق ىلع لّسَعلاو تافايشلاب طلخي كلذلو ءهلك ّوابنلا

 .تويرزام فصنو

 دوسألا : موق لاقو ,فجي مل يذلا ضيبألا نم ةقارح دشأ وه : دوسأ لفلف

 دقلو «فافجلا ةَّدش غلبي مل يذلا ضيبألا يف تيقبو ءهتّدجو هنوف ْتْطَقسو ءفج دق

 ركذو ءدنهلا دالبب هنكسم ناكو (دايصلا نب نيدلا رون» هل لاقي رجات لجرب تعمتجا

 «كانه هل ٍناتسُب يف نينثالا ركذو «دوسألا لفلفلا رجش ٌريغ ضيبألا لفلفلا رّجش نأ

 (17ةيوملفلفلا وهف دوسألا لفلفلا لصأ امأو «طْسَقلا هبشي ,ضيبألا لفلفلا لصأو

 ريغ ناك ام هد وجأ هلكش يف ىنيصلا ناريماملاو هتوق ْق ضييبألا لفلفلا هبشي وهو

 يف سباَي راح وهو ءٌدوجأ ثيدحلاو «ناسللا عذلو ٍةدحلا يوق دّعَجتلا ليلق قولسم

 هنزو هلدب .ةملظلا نم عفنيو «ةعمدلا ٌعطقيو «تابوطرلا للحي «ةعبارلا يف ليقو «ةثلاثلا

 .ليبجنز

 علطي ام لبق سونيلاج لاق ءعبصألا لوط يف هناخرمشو ,لفلفلاب ناموظنم ناخرمش هنم

 .بطرأ لفلف رادلا ناك كلذلو «لفلفلا بح نع لصفني مث ؛لفلف راد نوكي هرم

 لاحكألا نم عفني ءأسبُي ٌرثكأو لفلف رادلا نم رحأ : (ةركذتلا بحاص) لاق ةعبارلا يف

 «ليبجنزلا امهلدب نيلفلفلا نإ : (هيوسام نب انحوي) لاق هلَدَب رّصَبلا ٌدِحّيو «ةيلاجلا

 .هماقم امهدحأ موقي «ليبجنزلا كلذكو

 نيززلا هدوجأ .هنم بلصأ لب «هلكش يف 07:)وُبزوج هبشت هر وه : لفوف
 «هينومقلف : هيف لاق يح 407/1 نوناقلا نم هانتبثأ ام باوصلاو (ةنومقلقلا» لصألا ف 174١(

 .لفلقلا لصأ وه اولاق

 .45/1 نوناقلا نم هانححصف (قوبزوج» لصألا يف (175)
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 دشيو الحك نيعلا برج نم عفني ٌةضباق ةوقب ٌدٌّربم سباي دراب هجازم .ثيدحلا
 قرو هنزو فصنو «ءرمحأ لَدْنِص هنزو : هلدب «ةفرطلل عفان وهو «ةيحرتسملا ءاضعألا

2 

 نول نع لوحي ال يذلا وهو «قيتعلا (يقاحسبلا) هديج «سباي دراب : جزوريف
 الحك رَّصَبلا ةواشع نم عفنيو (ةقرّخنملا نيعلا ّبجح عمجيو ةقدحلا ءوتن ضُبقي وهو

 زويي كلذلو ءءاضعألاو نيعلا ةيوقت يف تيقاويلا لعف نم بيرق ٌديج جزوريفلا لعفو
 .رهاوجلا لحك ْف

 اذإ «ةيناثلا يف سباي «ةثلاثلا يف راح «معطلا ةّرُم ةثيشح ةيهاملا : كويسارف

 لحتكيو «ىرابُحلا ةرارم عم فاضيو ءاهأربأو حتفني نهد عم نافجألا هب تدّمض

 هنم ٌيماشلاو «باققُعلا ةرارمب ىرابحلا ةرارم لدبتو «نيعلا يف ءاملا ءادتبا نم عفنيف «هب
 ةّبرَجلا َنافجألا َتبلَقو :ةضومُحلا ٍديدشلا ضياحلا نامّرلا ءامب هُتراصُع تلح نإ
 ٌناطلس كلذ دنع امل نإف ,هنم لسع مث «ٌةينامز ٌةعاس ًابولقم نفجلا َكِرُبو «هب ٌتيلطو
 يثلثو «نوراسأ هنزوو «لبنس هلدب .نيعلا نافجأ يف ثداحلا بّرَجلا علق ىلع يرق

 .ناَبل هنزو

 فاقلا فرح

 ءاهنم رضخألا هنأ (سيئرلا خيشلا) ركذو «تاجازلا عاونأ نم عاونأ وه : تدقلق

 عاونأ فطلأو .ىوقأ ٌيصربقلا : نيعلا ضارمأ يف امأو ءيرصملا رضخألا هدوجأ نأو
 ,ةديدش ةرارح عم ًاّدج ضّبقم «ةعبارلا يف سباي راح وهو ءرضخألا تنقلقلا جازلا
 ؛اهفالتخا بش : اهلك تاجازلا لادُبأ نإ : (سروفنيل) لاق هلدب .بطرلا محلل ففحجي
 .ءايسش هلزو هلذدب : تنقلقلاو ( بش فصنلو هنزو هلدب : يدرولا .جازلاف

 (176) زيحتسي سيدقلقلا : (سونيلاج) لاق «جازلا نم برص وه ٠ راطقلف

 .«ليحتسي دق» 422/1 نوناقلا يف (176)
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 ءفقحم قرع ضباق «ةثلاثلا يف سباي راح وهو «جازلا فانصأ لدعأ وهو ءأراطقلق

 وهو «ةّيألجلا لاحكألا يف عقيو ,فاعّرلا نم ٌعفنيو ءًاعذل لقأو ًافيفجت رثكأ هقّرح

 نم َعَفَ ءلّسَعلا عم هب لجثكاو قِحُسسو ٌفِرحإ اذإو ءالحك قامآلاو نويُملا يّ
 تاجازلا فانصأ ىوقأ وه ءيروسلا سيدقلق هنزو فصنب لدييو .نافجألا ةنوشحخ

 لحتت اهلك هذهو ءرمحألا وه يروسلاو ءرضخأ وه دْنَقلَقلاو .ضيبألا فنصلا وهو
 ؛سيدقلقل قرحأ اذإو «داقعنالاو ٍدّمجتلا ديدش هنإف ءيروسل الإ خبطلاو ءاملا يف

 .ءاملا يف لحني م هدوجأ ءّاعذل اهّلقأو اهفطلأ راص لسغو

 هنإف ءيروسلا الإ ليق ةلايس اهنألو «ءاملا يف لّحنت تاجازلا عاونأ عيمج نأ ملعاو

 ٌقرحأ نإف «فيطل ضّبقم «ةعبارلا يف سباي راح وهو «ءاملا يف لحني ال كلذلو ءاهّظلغأ
 .اقّررع فصنو نيترم راطقلق هلدب .هْعّْذل لَو هتقاطل تكاز

 َنيعلا يوقي «سباي دراب وهو ءيرطلا جاجدلا ضيب رشق هدوجأ : ضيبلا روشف

 .هنزو (1777ثيثئارط : هلدب .داوملا عنميو «ةمعدلا فلشنيو

 اهيف يتلا نيعلا هب ٌرذو ءامعان قدو ًاديج لسغ اذإ قررحملا : ماعنلا ضيب رشق

 خيأطبلا ٍرزب عم فّلَكلا هب يِلُط اذإو ءابنم َّضايَبلا الجو ءاهّعفن ءاهرثأو حورلاو رثبلا
 فرح ضايبلل ًالحكو «لوسغملا قّرحْم رابألا وأ جْئداَتشلا حورقلاو رثألل : هّلدب .هَمَلق
 .لوسغملا يرحبلا ناطرسلا وأ «لوسغم ينيص

 وهو مطل ِكلع ٍةوق يف ظيلغ ءدنهلا ةريزج نم ةرجش نم وه : لفنرُق
 ةحئارلا يكذلا ٌبذعلا هدوجأ ؛لوطأو نوتيزلا ىونك هركذو ًاداوس دشأ «نيمسايلاك

 هل وقم رصبلل ٌدحم «ةئيدرلا طالخألل للحم «ةثلاثلا يف سباي راح وهو ءبشخلا ُنيقرلا
 هلثم هلدب .نيعلا نم ةواشٌعلا ٌُبهذيو ءرّصَِبلا ٌّدحأ ؛لاحكألا يف لمعتسا اذإ «نيعللو

 .يلقاق

 .176 ص ةريخذلاو 305 ص دمتعملا نم هانتبثأ امو «تيتارط» لصألا يف (177)
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 دراب ولحلاو « سبي ٌدراب هنم ضماحلا جازم «يناتسبلا هدوجأ : نامرلا روشف
 .هفصن لثم رانلُج هل دب جئيدرولاو ةداحلا ماروألا نم عفني ءصاصم ٌضباق وهو «بطر

 يهو «ضيرم ريغ ,حوبذم ف ىرابح نم ذخأ ام اهُدوجأ : ىرابخلا ةصناق

 .يكركلا ةرارم هلدب .نيعلا يف لزانلا ءاملا للتو ؛ةينرقلا راثآ يلجت «ةسباي. ةراح

 2ص

 هلضفأ «ىلوألا يف سباي راح وهو 2178 ماخلا مّسيربإلا ىلإ هب ريشي وهو : رق
 ٌقٍرحأ نأف «ةرارحلا ف لدتعم وهو غبص لق نكي م اذإ ٌحوبطملا لتشتسُ لفو ءماخلا

 .نيعلا يف يتلا حورقلا عفنيو عل ريغب ٌففجو ءالج لسغو
 ها رق
 ُديِفُي ءراضغلا فزخ نهد عم هبح ٌُنهدو «ةينرقلا ٌراثا ولجي لل فيطل : نطق ريب را . ر ماعلا - دام <

 .ًاكلذ ةّرفّظلا يف

 َفْمَج نْيَعلا يف رطقو ءدرولا ءام يف عِقُت اذإ : زيرابريمألا لصأ رشف
 .نيعلا ظفح ءدمّرلا لبق لمعتسا اذإو «نمزملا دمرلا اياقب نم عفنو ءاهتبوطر

 نمو حك نيعلا ٍضايب نم فني ةقَرَو ىلع عمي يذلا ىدنلا : يسراف بصق

 .نِمَزملا مرولا

 فاكلا فرح

 ص 3

 دالبب نوكي دقو «منرفإلا دالبب ٍةرجش غمص وهو «نابللا وه : رّذنك
 وهو (080رسكملا يبهذلا نطابلا يقنلا ٌجَرحدملا ضيبألا ركذلا : هدوجأ 079برعلا

 .هغبص لبق ّرقلا ةدود ةينبت يذلا ريرحلا : يأ (178)

 دقو «نملاب الإ نوكت ال ءايشأ ةثالث : يعمصألا لاق ىتح برعلا دالب ين ريثك وه لب (179)
 .بصعلاو سرولاو نابللا : ضرألا تلم

 .لصألا نم تطقس هنأ رهظيو ءاسادايز نم (180)
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 نيَعلا حورق نم ةظيلغلا ةَّدِملا للحي وهو. ضبق هيفو «ىلوألا يف سباي «ةثلاثلا يف راح
 روفحلا ًالميو ءةقّدَحلا ةححرق يقنيو ءاهمتخيو (181)[ةقيمعلا حورقلا] اليو ءاهرجفيو

 ..ُةراشق : هلدب ًالحك نْيَعلا ِةلعل ًاحلاص ناك يلق اذإو ءًالحك نيعلا يف ىتلا ةقيتعلا

 ةرهز اهسأر يف اهو «ةظيلغ الو ةيلاعب سيل ُهرجش «يتابن لصأ وه : سُدْنك

 : هدوجأ ءدلصأ ةّمْرَق اهنم لمعتسي ام رثكأو (12)دوسأ ريصي سبي اذإ ءٍنوللا يجسفنب

 سطعم فيّرح وهو «ةعبارلا ىلإ ةثلاثلا يف سباي راح وهو «ةرفّصلا ىلإ ٌبراضلا ثيدحلا
 يف سُدنكلا لدبأ (خيشلا) ©283)بكبيكلا لصأ هنزو : هلدب .عاذل رقم

 .لفلف هنزو ثلثو ءهنزو ءيقلا زوجي : 2!**ءيقلا

 هدوجأ «يرحببلا ايتوتلا ةماعلا ةيمستو فادصألا نم عون وه : رحبلا شرك

 هلكش يف لزْعملا َةَلاقُت هبشي ءام ةرضحخ ىلإ لئام ٠ ءرغصلاو ربكلا ني , أطسوتم ناك ام

 ثيدحلا هدوجأ (« يطب هنمو «يماش هنهو «يسراف هنمو ؛«ينامرك هله : نومك

 ٌعضاوم هب يّلُط اذإو ؛عومدلل ٌرّدحم رصبلا َّدِحُي ,ةثلاثلا يف سباي راح وهو «ينامركلا

 هل عيضاملا هرطقو حلملا عم ْعضُم اذإ هنم هنم ضيبألاو «هَتَبْنأ م

 مّدلا عنمو ءاهعفن ةفرطلا لع رطَق نإو «قاصتلالا عنم ةطوشكملا ةرفظلا ىلع

 (نيعلا تحت ضراعلا نوللا راثا علق هب دّمضو «بتفزب طلو (غيضم اذإو ام لتس

 .بئركلا رزب هلدب .اهليزي ةرفظلل 285تيزلا عم ًاغوضمم رطقيو

 .دمتعملا نم اهانك ردتساف «لصألا نم تطقس اهلعلو ءانتادايز نم (181)

 .«ادوس ريصي سبي اذإو «نوللا ٌجسافني» لصألا يف ةرابعلا (182)

 ءاحرقم ءاللحم : هنوك يف سدنكلا عم قفتي هانتبثأ امو ؛هدجأ مو [جنكيكلا» لصألا يف (183)

 رظنا وه هنأ انحجر كلذكو «ةقيلعتلا هذه نم تذخأ 5 رظنا .ءيقلل اجيهم ءاعاذل

 .340/1 نوناقلا

 .نوناقلا يف امل قفاوم هانتبثأ امو ءاش ىنعم الو (ءيقلا ىنعم يفد لصألا يف (184)

 .«تفزلا عم» س يف (185)
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 ةبشخب طّلخما قرزألا هنمو «يحايرو يروصُيق هنم ,فانصأ وهو : روفاك
 ءجلئلاك ًاعطق ٍةرجش ندب يف يحايرلا دجويو . .يروصيقلا هدوجأ .ةيشخ نع ٌدِعاصملاو

 ًاميظع ًاقلخت للظتو ءرابك هرجش نإ : ليقو «زوفاكلا اهنم رئانت ةرجشلا تّققش اذإف
 ةئلاثلا يف سباي دراب وهو أَذج شه ضيبأ فيفخ ٌبشح هبْشحخو ,(186)ر وهلا هفلأتو

 ةيودألا طلاخ اذإو ءٌداحلا دّمّرْلا ةيودأ يف عقو اذإ عفنيو «ةّدجلاو ةرارحلاو َمَّدلا نكسيف

 .هيلثم ريشابط هّلدب .اهتّدح َنكسو «نيعلا نع اهتلئاغ تففخ «لحتكملا ةّداحلا

 نم ىّقنلا ضيبألا يرينانصلا هدوجأ داتقلا هل لاقي كوش غمص وه : اريثك , 5 0 1
 نكسي (ة ريسسي ةرارح هيف (187)(سيئرلا خيشلا) ءامةرارح هيف ٌلدتعم وهو «بشخلا

 .يلرع غمص هلدب .يرغيو عذللاو ةّدجلا

” 

 يهو «ةيناثلا يف سباي «ةيناثلا ىلإ ىلوألا 2*ةهرحآ يف ٌدراب اهجازم : ةرفسك
 يتلا ٍةحرقلل ًاحلاص ناك ,ةيراج نبلب هب لِحّتكا اذإو «ةينرَلا يف ةّضراَعلا ةَحرَقلا يقنت
 .عجولا نكستو «اموقسا» اهل لاقي

 لحكأو ءهقيجس يف تَّنلو سيت دبك ىوشو هقرو قد اذإ : بلعثلا ةرفسك
 . لجتكاو ءركسلا عم اهثراصع تطل اذإو .ءىشعلا عفن ءارارم كلذ لعفو ءأتخسس

 .رصبلا تّدحأ اهب

 .رصبلا ٌلحأ هب لجتكاو ءلخُنو «قحسو «قرحأ اذإ : قرا رقبلا بيعك

 ضعب ركذو ءةرجش غمص يهو «نبتلا بلاس : يسرافلاب هانعمو : ءابرهك
 ةدامَج مكحتسيو طقسي ٍدربلا كيدش ربع يف يمورلا زوج ا ةرجش غمص هنأ ءالضفلا

 سموا وس

 نوكت نأ لمتحيو اذك («ةروببلا» نوناقلا يفو ءدمتعملا نم هانتبثأ امو (ةروسنلا» لصألا يف (186)
 يف الإ اهيلإ لصوي الفد نوناقلا يف لاق هنأل «رومنا» يدنع حجارلاو « ءملعأ هللاو «روسنلا» ٠

 .(ةنسلا نم ةمولعم ةدم

 .نوناقلا يف سيئرلا خيشلا هلاق ام دجأ مل (187)
 .(رخلا» س يف (188)

4566 



 ةداحلا ماروألا اهيف يتلا نّْيَعلا ىلع قلُع اذإ : هصاوخ نمو «سورّدنصلا» هبشي وهو

 .اهأربأ

 ءاهب لحتكاو ءابنم ةلاّيسلا ةبوطرلا تذخأو «تيوش اذإ : يربلا رنعلا دبك

 خبرطلا يف اهبنم ٍدِعاصلا راخبلل هنيع ناسنإ حتف نإو «نيعلل ضراعلا 2159)اشّعلا تقفاو

 .كلذ لكم تلعف َةّيوْشَم ٌثلكأ نإو «تعفن

 .ًالحك (!ةفالشعلا بهذت : بارغلا دبك

 ماللا فرح

 سا

 هنم ٌبطرلا ئرطلا ةصاخو .هئيدح هدؤجأ ,ينيصلا حورْبيلا ةرمث وه : حافل

 ةعمدو عادصلل عفان مونم ردع «سباي هرربو هروشقو «بطر (ةئلاثلا ف درأب وهو

 0 راو 5 1 5 0 0 9 2 ٠

 .ضيبا خينرزب هلّذب .ادامض ,عاجوألل ةئكسملا نيعلا هيودأ 5 عفن دق هلصا

#2 

 تالدتعملا سلا تاّيتفلا «ضارمألا نم تاميلسلا ءاسنلا نبل هدوجأ : نب

 ةجزمأ ةبسانل ٌبطرأو دربأ نهئابلأ نوكت تانبلا تاعيضرو ءٌبطر دراب وهو «جازملا

 ءيلام رهوجو «يدْبُز رهوجو ؛«ينبل رهوج : رهاوج ثالث هيف نبللاو ءهب نيذتغملا

 نبل 2199لدعيو «هتينبجب ةنوشُحلا يرغيو هتيدبزب ةدجلا نكسيو «هتيئاب لسغي وهف
 لّسَعلا يف هلدب «ضايبلا الج يف  اهنم دوسلا ةصاخو  نتألا نبل دوجلا يف ءاسنلا

 .ضيبلا ضايب وهو «سبلتلاو ةنوشخلا سيلعو

 سباي دراب وهو «بوقتم ٌريغلا 29!)قّدلا نم ءرابكلا سلمألا هدوجأ : ُوَلُؤل
 ع لا -

 لاحكألا يف عقيو ءاهجورق نم عفنيو «نيعلا ةحص ظفحيو «يؤوقيو فديو فطلي

 .ةلمهملا نيعلاب هانتبثأ ام باوصلاو ءةمجعملا نيغلاب «اشغلا» لصألا يف (189)
 .«ّدعيو» لصألا يف (190)
 .قيقدلا : كيري (191)
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 ءاهيف يتلا ةبوطرلا ففجيو «نيعلا ولجيو ءالحك ةعمدلا نم عفنيو «ضايّبلا نم ةعفانلا

 لوسغم قّرع فدص هلدب «تاراخبلا ففخيو ءلاببصع يوقيو ءابتححص ظفحيو الحك

 .هلزو فعض :

 .اهّعفن ءنيَعلا ماروأ هب دمض اذإ يدنهلا خيطبلا محل

 ,19520(2نوطنوقراد قروب هيبش هقرو ٌتابن وهو (لعج هنمو طْبَس هنم : فول ش

 ,6)123(2نيعلا حورف قفاوي عرغصأ هركو «نواملا ةخحيسد هبشي هلصأك هلصأو

 المك رّصبلا ٌدحي : يعافألا محل

 .الكأ اهيّوقيو نيعلا عفني : بلاخملا تاوذو ,عابسسلا موحل

 ينيص هنمو «ليلق فاطعنا اهيف ءداوسلا ىلإ هلئام دقعك ٌبشخ وهو : تاريمأم

 هدوجأ .ةرفصلا ٌديدش يكم هنمو «نوللا ُدِمك يناسارخلا هنمو «ةليلقلا ةرفصلا ىلإ لئام
 ةّيقنم ةوق هلو «ةثلاثلا رخآ يف سباي راح وهو دفع هيف يذلا دوعلا ٌقيقدلا ٌييصلا

 .هتراصع ةصاخو «ةينرقلا يف يذلا ضايبلاو راثآلا 2942ققرتو هّدجتو رّصَبلا ولجت
 .رفص قورع هلدب

 يسنألا ىلإ نافطعني ءناضيبأ نابان اه ,ىّبَظلا هبشت ةّياد ةّرس وهو : كّسم

 .نيتمعلاو بيطلا لبنس هتاويح ىعر ناك ام هديج «نينرقلاك

 .191 ص ينوريبلل ةنديصلا يف ا «نوطوفقراد» اهلعلو ءاذك (192)

 .«قرتو» لصألا يف (194)
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 سباي راح وهو «هعاونأ دوجأ 219؟0ينبتلاو. «ةرفصلا ىلإ هنول ناك ام : ورَملاو
 ةفيعضلا ٌباصعألاو ًءاضعألا يوقي فيطل وهو «ةثلاثلا يف ليقو «ةيناثلا ةجردلا يف

 فّشنيو (نيعلا عرج ْق يلا حايرلا سشعيو «تاقئيطلا لخاد ىلإ ةيودالا ىوق لصويو

 .ماخلا ربنعلا : ءاضعألا هتيوقت يفو «نارفعزلاو «ةيودألا ىوق لاصيإ يف هلدب .اهتابوطر

 .يازلا فرح يف ركذ دقو «ريراوقلا دْيَر وه : اينوقحسم

 فنص لكو «يديدحو ,يبساحنو «يضفو (يبهذ هنم : فائصأ وه : اتيشقرم

 ماروألل ليلحتلا يئوق «ةثلاثلا يف سباي «ةيناثلا يف ٌراح وهو ههيلإ بس دق ام ىلإ هنول
 خيشلا) لاق احرلا ربح كلذكو 29 نيعلا ةحصل ًظفاح «عمتجما ٍدماجلا مّدلاو

 2 سا ساه سار | 2. 00 رم ريل 8

 اقرحم اهولجيو َنيْعلا يوقيو «عزفي مل يبصلا قتع ىلع قلع نإ : هصاوخ يف (سيئرلا

 .قّرحم ريغ وأ ناك

 رجح وأ (197)اتيشقرم هلدب ءابنم دوجأو ءاتيشقرملا لاوحأ يف : ايسينغملاو

 ظ .قّرحملا احرلا

 لمعُتسا دق نكي ملو رضخأ هنم ناك ام : هدوجأ ءفورعم رَبَح وه : ْنَسِه

 تافايشألا هيلع ٌكلحُت كلذلو ءاهيّوقيو ؛نيعلا نم َضايبلا علقي عالج سباي دراب وهو

 .ًالحك نّْيَعلا يف ضايّبلا نم عفن ؛هنم لجتكاو ءٌىِحُس اذإ : يتيزلا نَسِملا

 .ضايبلا ءالج يف جَئْهَّدلا رجح : هلدب

 هنمو :حلملا عاونأ دشأ وهو «سباي راح وهو «يدنه هنمو «يناردنأ هنم : حلم

 .6يتنبتلاو سس ف (195)

 .«نيعلا ةحصلل ضفاخد لصألا يف (196)
 .«ايسينغم» لصألا يف (197)
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 «سباي راح هجازم .ضيبأل ١ ينارادلالا هديج ءيرحب هنمو «ةحئارلا نتنملا هدوجأ .يطفن

 قفاو نءيّعلا ةيودأ يف ادج هنم ماوقلا يفاصلا طلخ اذإو «ضّبقم ففججم ءالج وهو

 يدنهلا لدبو عفنم لد وهو ٌنوسألا : يطفنلا لدبيو «ضيبألا يناردنألا هلدبو .ضايبلا

 .اضيأ ةنم لدب وهو «فضنو هنزو نم حلم

 هذهو «ةحئارلا يوقلا يفاصلا : هدوجأ زاججلا ٍدالبب تبنت ةرجش ٌممص وه : ره

 ةينرقلا يف ظّلغلا لحُيو «نْيَعلا راثا ولجي «ةثلاثلا ىلإ سباي راح وهو.«ةميظع ةرجشلا

 دقو «نافجألا ةئوشخو اهتملظو اهّضايب ولجيو ءنيَعلا يف يتلا ةينرقلا ٌروفح ألمي (سد)
 او للا "ع , ىلا 7 7 7 7

 نم هريغ لاق «رملا حلصي ام لكل حلصي وأ ءرثنكلا ناخد عمجي 5 هتاخد عمجي

 ع ما هر 8 ع 1 و . ِء

 نيعلا نم ّضايبلا ّبَهذأ جّسْوَعلا قرو وأ ٍنامعنلا قئاقش ءام يف لُح اذإ : نيرخأتملا

 ليزي هثاحادو «نوفجلا ةئوشحخ نم عفن هب لحتكاو («لبتسلا عم ٌقحَس اذإو الحك

 حايزارلاو مكركلا هيف خبط دق ءام ْف لخ اذإو رصبلا ٌدححيو الحك نافجألا ةئوشحخ

 .نوفجلا ةنوشخ نمو نيعلا يف ءاملا لوزن نم ٌعفن ءهب لحتكاو «نويبسارفلاو جئئوفلاو

 بصق هلدب .اهّرَمضأو ءاهففج «ةريعّشلا هب لطو ءِدْرَولا ءام يف نارفعزلا عم لح اذإو

 لدبي دقو ؛ءفصنو هنزو ايتوت لدبي دقو «هنزو ٌضيرع سدع : اضيأ هلدبو «ةريرذلا
 دوسأ لفلف هنزو فصنب لدبي دق : (سيئرلا خيشلا) لاق .هنزو فصن دوسأ لفافب

 يف سباي راح ُهَجاْزم ءثيدحلا «ةحئارلا ٌبيطلا يناتسبلا هدوجأ : شوجنزرم
 1 0 هال 000 9 ةيلاع

 4 / روع 0 8 . 3 ع مارا
 رثال لسعلاب لمعتساو ءاسباي هدرو دخا اذإو ءاهبب عفتنيف «ةراحلا نيعلا ماروال ةرعملاو

 .نيعلا يف لزانلا َءالا ففج «لاحكألاب هؤام طلح اذإو ءنّْيعلا تحت ضراعلا تيما مّدلا

 .زوخاَمرَم هلدب

 «ةراصعلا ةينارفعز ( معطلا ةرم «ةحئارلا ةعطاس ةشيشح ةراصع وه : ائثيمام

 ديجلا نأ الإ «ينابهرلا ىمسي كلذلو ءرّسكملا رفصألا ءاعيرم رسكني يذلا : هدوجأ

 «نيعلأ يوقيو اس ًاديدش اديربت دربيو ٌضبق هيفو «بهذلا نول هروسكم هبشي هزه
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 هتقو يف ُةقرو ذخؤي دقو «(سد) جنيدرولا نمو «نفججلا يف ةّراحلا ماروألا نم ٌُعفنيو

 ءقذيو ءرُمضي نأ ىلإ ٍةرارحلا رّياف ٍروُنَت يف 2982نخسيو ساحن ٍردق يف ريصيو
 فايشألاو ءٌضباي وهو «ةدرابلا للعلا ءادتبا يف لاحكألا يف عّضويو «هؤام جرخُيو

 قّرحُت ملو تّمكحأ اذإ هتراصُعو ءالحك ثيدحلاو قيتعلا دّمَرلا نم ٌعَقني هنم ذختملا

 .رشقم سدع هنزوو «يمطخ هنزو : هّلدب .نيعلا ةيوقتل ةحلاص تناك خبطلا يف

 وهو «لواطتملا دوسألا هدوجأ «(يلبجلا بيبزلاب) فورعملا وهو : 199ج ٌريوُيَم
 يلُط اذإ ءرافشألا يف دّلوتملا لْمَقلا نم ٌعفنيو «تابوطرلا اولجي ,قئلاثلا يف سباي راح

 .احرق رقاع هنزو هلدب .اهيلع

 َنْيَعلا يف يذلا ءاملل ةّعطقم ءِرصَبلل ةَّدِجُم ةفطلم ءةسباي ةراح اهتلمج : تارارم
 مث ٌبّذلاو ةَعبضلا مث ءرقبلا ةرارم عبرألا يوذ تارارم ىوقأ : (سيئرلا خيشلا) لاق

 تارارم رئاسو «جبقلاو جاردلاو كيدلا ةرارم : ريطلا] تارارم ملسأو نأضلا مث زعّملا

 ديصلاو «ةيشاملاب اهنم ©201ثاغّبلا تسيق اذإ «عبرألا يوذ ©090[نم ىوقأ ريطلا
 تارارملا فعضأو ءاهنم رابكلا ةصاخو :حراوجلا ةرارم عذل تارارملا ىوقأو ؛حراوجلاب

 ىوقأ يهف ةافُحّلسلا ةرارمو .برُقعلاب ىمسملا كمسلاو طوّبشلا ةرارمو ريزنخلا ةرارم
 كيدلا ةرارم ريطلا تارارم مّلسأ : (جابلا بحاص) لاقو .عبرألا يوذ ةرارم نم

 اهنم رابكلا ًاصوصخو اّدج ةيوق يهف «حراوجلا تارارم امأ هجَبَقلاو جاردلاو

 ةراح يهف «ةيِدرَوّراللاو ةيراجنزلا امأو «ةيعيبط اهترفص تناك ام اهنم 2020زاتخغاو

 طلت اذإو الحك نيعلا بّرَج نم عفنت اهُعيمج يهو ءأّدج ةداح ةعبارلا يف ةسباي

 راشتنالا نم ٌعفني اهُعيمجو «هالجو رّصَبلا ٌّدحأ هب لحّتكاو «حئايزارلا ءامب رَضَح أضيأ

 .(قحسيو» س يف (198)

 .دمتعملاو ةنديصلا يف 5 هانتبثأ ام باوصلاو «جربونم» لصألا يف (199)

 .انيس نبا سيئرلا خيشلل 365/1 نوناقلا نم هانكر دتساف ءلصألا يف طقس (200)
 .نوناقلا نم هانححصف «هاعنلا» لصالا يف (201)

 .جابتملاو نوناقلا يف ام قفاوي س يف امو ءأطخخ وهو «زاتمل» ب يف (202)
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 .لمج ةرارم ٍدرق ةرارم لدبو (203)[درق

 طخو ءادامض ةراحلا نيعلا عاجوأ نكس (ريعشلا قيقد هب نجع اذإ : نبجلا ءعأم

 .ةداحلا ضارمألا بقعب طلخلا نع ةنئاكلا رَّصَبلا ةملظ نم ٌمفان نبجلا ءامو ءاهحافتنا

 ب لجّتكا اذإ نْيَعلا يف نوكت يتلا ةرفظلا نم عفان ضماحلا : نامرلا ءام

 ,مهرملاك ٍلَسَع ريسيب َقَّدلا دعب همحشب هٌوام رصتعأ اذإ : (كاميلس نب قاحسإ) لاقو

 .ةظيلعلا تابوطرلا نم اهاقنو هنْيَعلا نم ةرفظلا عّلَق

 نوبلا فرح

 بيطلا ثيدحلا هّرزب هيف ام ٌعَفنَأ «ةقارححو ةرارم هيف «سفركلا ررب هبشي : ةاوخنان

 تحت ٌضراعلا مدلا هب دَّمكو «لّسَعب طلخ اذإ «ةثلاثلا يف فيطل راح : هجازم ةحئارلا

 .لجفلا رزب : هلدب .هّعلق نيعلا

 نم ىوقأ وهو «تئلاثلا يف سباي راح وهو «يروأبلا يفاصلا هدوجأ : رداشون
 هنززروو «بش هنزوب لدبي لقو ,هيلثم يلاردنا معلم هلدب .نيعلا نم ضايبلا ولجي ,حلملا

 .يناردنا حلم هنزوو «قّروُب

 باقلُأ يف دوجوملا ةصاخو «قتعأ ناك ام لك هدوجأ : قرا رّمتلا ىوت

 طلو لجُتو قس اذإ نيعلا بادهأل نسمع ٌثبنم ٌضباق ٌسسباي راح وه «ناطيجلا
 .للعو ءاهّذُشس ةرثنملا رافشألا ىلع لطو سآلا مام نجعو «ندآل مهرد لْزَو هعم

 طلبُم اذإ حلصيو «ةيرغم ةّضباق ةوق هلو ءاهئابن يوقيو اهبوقيو اهذيزي هنإف بجاوحلا

 .س نم طقس (203)
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 : اهتابنإو بادهألا نيسحت يف هلدب «سدنلق» ىمست يتلا نْيَعلا يف يتلا حورقلل نيدرانلاب

 .لبنسلا عم درؤزاللا

 وهو «هيبناج نم ٌرمحألا سلمألا قيقرلا : هدوجأ ْجَتْحَسْوَرلا وه : قرحم ساحن

 «لسغ اذإ نيعلا يف يتلا حورقلا لِمدُي «ضبقو ةدج هيفو ,ةثلاثلا ةجردلا يف ٌسباي ٌراح

 ةيوق َنيعلا اَعفَن اليسغ اذإ هلابوُتو قرحملا ٌساحنلاو .دئازلا ٌمحللا يقنيو ةرفظلا عفنيو

 لّسغم يقنم وهو «ةمجتلملاو ةيئرقلا حورق نم دئازلا ّمحللا تبنأو ءاهّداوم فيفختب

 اياقب نم الحك نيعلا اعفن السغ اذإ اضيأ هلابوثو هقرحمو ءالحك نيعلا ةنوشخ للحم

 شاقنمب رعشلا فتني نأ هب فجرُي ©04)اممو : خيشلا لاق .ساحنلا لابوت هلدب .دمرل

 .هتابن عنمي (205)نوقيلاط ساحن نم

 لمدم ٌدَّدسم «للوألا يف ©069[سباي] دراب وهو شهلا ضيبألا هدوجأ : ءاشن

 .سباي يراوح قيقد : هلدب «ًحورقلا ففجي «داوملا 207ناليسل حلصي دقو

 راح وهو ءرصم يحاون نم بلي ام هدوجا .ينمرالا قّروُبْلا وه : نورطن
 5 و للامر ِ 1 ولا 1 1 .

 .هيلثم نيجعلا قَّرْوَب : هلدب .َضايبلا ْعلقيو

 ءاشلا فرح

 : هدوجأ .هقيقدو قّرَولا ضيرع : نافنص يهو «يناتسب اهنمو يرب اهنم : ءابدنه

 ءأضيأ اهرخآ ىلإ ةبطر «ىلوألا ةجردلا رخآ يف ةدراب يهو «ةيناتسبلا ةّبْذعلا ةبطرلا

 .377/1 نرناقلا نم هانححصف هامبو» لصألا يف (204)
 .نوناقلا نم هانححصو «نوقيلاك» لصألا يف (205)
 .س نم طقس (206)

 .«تاسسلا س0 يف (207)
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 ٍددّسلل اهحيتفتو «يناتسبلا نم ةبوطر: ّلقأ يهو 090©2قوقّشحرَطلا ىمست ةّيربلاو

 ولجي اهلصأ َنبلو ءاهيلع يلط اذإ ٍنافجألا مرو نم ٌعَقني ٌضبقو ةريسي ةرارم اهيفو ءرثكأ
 : نييلتلاو ديربتلا يف هلدب ءءاشغلا نم عفن «ةقرو ءامب لحتكا اذإو «ًالحك نّْيَعلا ّضايب

 .سَحلا فرو

 واولا فرح

 (209![هذه] ىلعو «ءاملا ضايح يف ٌثبني هرثكأ ,يدربلا تابن لوصأ وه : جو
 ,ةيناثلا يف : ليقو «ىلوألا يف ©182[سباي] راح وهو «219[ضايبلا ىلإ] دقُع لوصألا
 ولجت فيطل وهو «ةحئارلا ٌبيطلا ءىلّتمملا قيثكلا «ضايبلا ىلإ لئاملا ثيدحلا هدوجأ

 لخلاب قحّس اذإو «ًالحك رصبلا َةَملُظ ولجيو ؛ّضايبلا ولجيو «ةينرقلا نع ظّلَقلا هتراصُع
 وأ امامح : هلدب .نيعلا يف لزانلا ءاملا ففج ءرهشأ ةتس ىلإ رهش نم هب لحّتكاو

 «لاحّطلاو دبكلل هتعفنمو .حايرلا ٍدرط يف جولا هلدب (سيئرلا خيشلا) هنزو يثلث نوراسأ
 .دنوار هنزو ثلث عم نومك هنزو

 يروجلا يضرألا : هدوجأ . يضرأ رهوججو ينام رهوج نم بكرم وه : ترو

 ٌرهاظ ءدّربم ضبقم «ةثلاثلا يف ليقو «ةيناثلا يف سباي لوألا يف دراب وهو ءيسرافلا

 ركذ دقو «جنيدرولا عفنيو «نيعلا ىلإ ةّيصنملا داوملا عنمب ,هنم ىوقأ هَرونو ,«فيفجتلا

 كلذكو «ةرارح نم نيعلا عجو نكسي هيرط (سيئرلا خيشلا) ءابلا فرح يف هرزب ٌرمأ

 عفن امبرو هئراصٌعو هنهد كلذكو .هب لجّتكا اذإ ؛نفَجلا ِظلِغل ٌحلاص هسباي ُحيبط

 ءابيلإ ٍداوملا بابصنا نم َعفن َنيعلا هب دّمض اذإو «ضيبلا هدئاوز هنع عطق اذإ ِدَمَرلا نم

 .دمتعملا نم هانححصف «قوقتخرط» لصألا يف (208)
 .ب نم ةدايز (209)

 .ب نم ةدايز (210)

 .بب نم ةدايز (211)
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 قرحملا ٌريغو .نيعلا بدهل ةنسَحُملا لاحكألا يف لامعتسالل ًاحلاص ناك قرحأ اذإو

 . سباي جني درو هلدب .كلذ لعفي هنهدو هب لجّتكا اذإ ,نافجألا ظّلغَل مهني

 راح هقورحمو ءهّضيبَأو هربكأ : هدوجأ .هتّوق يف فدصلاك وه : قرحم عدو
 هب يشح اذإ ءرجَمملا برُكلا نم ديفُيو «نافجألا ةئوشحخو نيعلا ّضايب ولجي «سباي

 : هلدب .هب لجتكا اذإ رّصَبلا ولجي هّدامرو «ًالحك نيعلا ّضايب ولجي هقرحع .هلسغ دعب

 .قرحم فاطل فدص

 يب م 0 1 0 , 0 لاا# مها ّ
 ةواشغ أربأ هب لجتكاو «لسعب طلو ءاقرو تبني نيح ,ذخا اذإ : زوجلا قرو

 .نيعلا

 .الكأ ةئيدرلا تاراخسبلا نم نّْيَعلا يفَّصُي ؛ : جرتألا قرو

 ءايلا فرح

 ةفلتخم ,ةفاقش ةيفاص ءسيلا ةديدش ةسباي ةراح ةبلص راجحأ ٌُتيقاويلا : توقاي

 ةراجحلا نيب ًافقاو ًابنع عام ناك اهلك اهلصأو «قرزأو رفصأو رمحأ هنم «ناولألا

 هفوقُو لوطل َنِدْعَملا ةرارح هْمَجّصنَأو ,لقُتو ءافْصو «ظلغف ءًاليوط ًانامز روخصلاو

 ظّلغل اهيف ٌريغتي الو هتينهد ةلقل ٍرانلا يف ٌبوذي ال وهو ءَبْلصو هؤازجأ ُتدَحتاف

 هسْبيو هتيالص ةدشل ُدِرابملا هيف لمعت ال هنم رمحألاو اتْسسُح هثول ٌدادزي لب «هتيوطر

 ىلإ رمحألا امأ : تيقاويلا : ةدرفملا هتيودأ ف (ثعشألا نبا) لاق جذايلسلاو ساملا الإ

 فر نم عفني هنإ : (هّيَّوَسام نبا) لاقو .ةرارح لق ضيبألاو «قرزألا نم ليمأ ةرارحلا

 بلقلل ةيّوقم اهّلك ٌثيقاويلاو .ٌرونلا يوقيو ءِنْيَعلا ةحص-ظفحيو ,حورملا يوقيو ؛مدلا

 ناليس ٌعنمتو ءسفنلا فوحخو ِناَقْفَحلاو بلقلا فعض نم ٌمفنتو ءءاضعألا ةّواخر دشن
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 ينامّرلا رمحألا هدوجأ (جاهمملا بحاص) ولولا لعفي كلذكو «نيعلاو «قدعملا ىلإ داومل

 ًاقيلعت مّدلا ٌدومج عنمي هنإ : ليقو «نيعلاو بلقلا فعضو ناقفّحلاو ساوسولا نم عفني

 لينو اهنم مِلّسس نوعاطو ٌءابو اهّلهأ ٌباِصُأ دق ٍةدلب يف ناكو «هنم ءيشب مّمْحَت نمو
 رمحألا نوك هنإ لب «تيقاويلا نم ًائيش لدبأ ةعامجلا دحأ دجأ لو ءسانلا نّيعأ يف

 نم الدب ٌجّروريفلا نكيلف كلذ كّرضحي مل نإو ءرفصألاو قرزألا نم ليَ ةرارحلا ىلإ
 رفصألاو قرزألا نم ©213:ًالدبو «نيترم هنزو رمحألا لدب (212)نكي نإ وهو «عيمجلا

 ٌباحصأو ءابطألا اوُدِهش دق ذإ هنزو لثم ضيبألا نم ©2131ًالدبو ءفصنو ةرم هنزو
 لدي دقو «سانلا نادبأ يف تيقاويلا ٍلمَع نم ٌبيرق هلمع جّروُريفلا نأ راجحألا بتك

 .ًاضيأ شخلبلاب ٌتوقايلا

 .نيعلا ٍللِع يف لمعتست يتلا ةيودألا ةلمج هذهف

 ءاودلا ٌنيع كل لصح نإف «ةيودألا نم هتلدبأ ام لادبأ رمأ يف ربدت نأ كل يغبنيو

 لكو «هل ٍديزم ٍريغب هئاكم هَقْعيط هنم لمعتساف ِنْفَع الو شوشغم ريغ ًاقيتع ناكو
 كلذكو «هلاثمأ ةثالث هقاروأ نمن مدع نإف هيلثم هلوصأو هقورع نع هلدبف ةرجش

 لمعاو ءاذه ىلع سقف ءاهرتف نم زج مام موقت هنم ءازجأ 014الث هرجش قرو
 .هب

 ةريثك بتك يف رظنلا ميعنت دعب 215)[لبز ّنفتا فيك ءاود ٌتلدبأ ام يننأ ملعتلو

 سروغيديل فورعم باتكو «سيئرلا خيشلل نوناقلا باتك : اهنم «ةيودألا لادبأب ّصقت
 باتك مث «ةريخذلا نم لادبألا باب مث «سونيلاج نع لقن سلوف باتك نمو ؛مكحلا

 .بّتكلا نم ءالؤه ريغو «هيوسام نب انحوي

 ةَرَواجْما نأ ىتح «ضعبل اهضعب اهترواجمب اهلاوحأ نع زيغتت دق ةيودألا نأ ملعاو

 .نوكي : لصألا يف (212)

 .لدب : ليصألا يف (213)

 .(ةثلثم) لصألا يف (214)

 .ىنعملا مهقتسيل انتادايز نم (215)
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 (2160ةرواجم نم ٌةّراح ريصت ةّدرابلا نم ٌريثكو «ةبيرَغ تايفيك اهبيسكُتو ءاهّلاعفأ ليحت

 ءروفاكلاو نويفألا ةَرّواجم نم ريثأتلا ًةدراب ٌريصت ةراحلا نم ريثكو «هلاثمأو رس دابدنجلا

 .ٌبجاو ضْعَب عم اهيضعب ةفلتخُملا سانجألا ٌبانتجاف اذه ىلع رمألا ناك اذإف

 هباب يف ىوقأ وهف ىكذأ هّتحئارو ٌرَهظَأ همعطو «ُعبسأ هّئول ءاودلا ناك املك هنإو

 ٌزاغلاو ,ربكأو نمسأ رزبلاو ,«212ًالدت لقأ نابضقلاو ًاجّيشت ّلقأ لوصألا تناك املكو

 .دوجأ وهف «نزوأو ًازانتكا ٌدشأ

 .«ةرواجم نم تارواجنلا» لصألا يف (216)

 .( اليدب) لصالا يف (217)

 24ظ57



- 
 لع

 مر

 َيَرج'١ جرجا ىج
 ى بسم وزد نجد» سكش)

 يايارخي يحي رك حج كاارحب عت م ه1 . تصل

 عبارلا لصفلا

 ع

 ةبكرملاو ,ةّدرفملا ةيودألا رامعأ يف

 ظّلحُت نأ يغبني ءيش يأ فو بكري نأ بجي ىتمو

 .هفرش بسحب ءاود لك رُّمُع نأ ملعا

 '.قوأألا نينسلا ىقبي ءٌبهذلاو ساملا رجحو دما ٌتوقايلاف

 همام ام اميسال «نامّرلا نم ريسيلا يف دّسفت اهنإف ُديدحلاو ٌساحنلاو ةضفلا امأو
 .ٌبارت وأ عام

 .ماع لوأ ,يف هتّوق صقنتف راجئزلا امأو

 .كلذ نم لقأ ًالوسغمو 18 ةتس ىلوسغم ٌريغ هنوف ىقبت جاديفسإلاو
 .ةديدعلا َنينسلا ىقبيف ءايتوتلاو ائيشقرملاو ايميلقإلاو كئرّملاو

 اهسمت مل اذإ ءابيف ةصاخن لوصألاو رولا نم رثكأ اهءاقب نإف غومصلا امأو
 .لقأ اهؤاقبف ٌتاراصٌُعلاو ٌبارتلا وأ 2218 ةوادنلا

 .ًةنس نيرشعلا نم رثكأ ليحتسي الو ىقبيف اهريغو ءاينومقسلاك نابلألا امأو
 .ماوعأ ةثالث يف هتوق ٌقعضت : نوييرَقلاو

 هلامعتسا بجي الف ءدرولا نهد ةصاخو «نيماع يف دسفت اهنإف : ناهدألا امأو

 .«ةودنلا» لصألا يف (218)

 4ك4ذؤ08



 .ًداج قِيَع ©192ملك ناسلبلا ٌنهدو ءاهدعب

 ًاماع ميقيو ٌداسفلا هيلإ ٌعرسيف ءمسمسلاك نهّذدلا ريثك اهنم ناك امف ءروزبلا امأو

 .اهتئايص بّسَح ىلع ركأن نيتنس ىقبيف «هريغو لّدْرَحلاك اهّريغو ءماس

 ءاهيلق تقو يف اهّتّدوجو اهتءادر بسح ىلع اهؤاقبف ءُروشقلاو لوصألا امأو

 ,ةبوطر اهيفف اينٌرُرلاو ليبجنزلا امأو ءرثكألاو ةرشعلا ىقبت ّجولاو دْنَواَرّرلاو طسقلاف
 مربسلاو ديربتلاك لهسي ام ابنم نافاحللا امأو «نيماع وأ ماع يف ُسوّسْلا اهيلإ عرسي

 ةفرقلاو ينيص رادلاف ءلّهسم ريغلاو ًانّيب ًاناصقن نينس ثالث دعب صقنت هتوقو اههبشو

 : لاقو .ًادبأ مريم ال ينيص رادلا نا لئاوألا ضعب نع يكح سونيلاج نإف «ةحيلتسلاو

 نيثالث وحن هيلع ىّضم دقو «هنامز كلم نئازخ ضعب يف ناك «ينيص راد تلمعتسا

 .اليلق تَصَقَن دق هتوق تدجوف (ةنس

 .ماع دعب اهاوق صقني هنإف «نيتْئَسفالاو رخدالاو جسفنبلاو ٍدرولاك حافلا امأف

 ءامدلاو ٍرافظألاو رفاوحلاو لوبزلاو تاحّملالاو تارارملاو موحشلاك ةيناويحلا امأو

 اهبرقي ال فرظ يف تزنتكاو تففج اذإ تارارملاو ماع ىلإ تظفح اذإ « موحشلاو

 نأ بجي هنأ  سديروقسيد نع سيئرلا خيشلا ركذو .ةريثك نينس ىلإ اهؤاقبف ءاوه لا

 لظلا يف فقجتو جرختو «تاولغ ثالث تيزب يلغي ءام يف عضوتو «ةرارملا يبمأر ٌدَشُي
 اهدوجأ نإف ُءامَّدلا امأو ماعلا دعب لوبزلاو .لمعتست مث «ةوادن «220اهقحلت الو

 دقو ءاهّلامعتسا ري مل مهضعبو ءظفحتو ءففجتلف ءاهظفح ىلإ َجيتحا نإو ءيِرَطلا
 امأو ةريثكلا َنينسلا ىقبتف زافظألاو ٌرفاوحلاو نورقلا امأو . ماعلا دعب الو ُتَّقتِع

 .ةنس ةرشع سْمَخلا وحن ىقبيف رتسدابدنجلا

 ذحخأتو ةنس نيثالث ىلإ رهشأ ةتس نم ىقبي قايرتلا نإف : تابكرملا رامعأ امأو

 .لطبتو «نيتنس ىلإ ناصقنلا يف

 ظ .«املكو» لصألا“ يف (2219)

 .ملا ...ففجي ءجرخي «ريكذتلاب ةعراضملا لاعفألا لكو (هقحلي» لصألا يف (220)

499 



 ىقبت اهلكف اهريغو سونيلاج جرايأو ايداغوللاو سطيدروتملاك رابكلا نيجاعملا امأو
 هذه نأ اهعضاوم يف ٌثتركذ دقف ,نيجاعملا قاب امأو «ماوعأ ةسمخ ىلإ رهشأ ةتس نم

 .رهشأ ةتس ىلإ اهموي نم صارقألاو ؛ةنس ىلإ نيرهش نم ىقبتف «بوبحلا رئاس امأو

 اذإف لابتحئار دسفتو ,(221) سير نأ ىلإ لعفت ,تانشراوحلاو تالفيرطالا امأو

 .ءيشل حلصت د

 : تادامضلاو تاخوطللاو تالسغملاو تافايشألاو تارورذلاو لاحكألا امأو
 يهو ءاهريغ نم لقأ اهٌواقبف ءايانشورلاو يريرغلاو نوقيلسابلاك داح ءاود لك نأف

 اهلعف ناصقن رهظيو « ماع مامت ىلإ ٌصقني مث ,رهشأ ٍةتس ىلإ اهموي نم امات العف لعفت
 اهنم هيف عقو امو ءاهلامعتسا يغبني الف :222ماوعأ ةثالث تدع امو «نيماعلا دعب

 نم ءانإ يف ظفحُت نأ يغبتيو ءلوطأ نوكي اهءاقبو اهّثوق طحيف «نويفألاو ٌروفاكلا

 .ساأرلا دودسم رمحأ ساحت

 ءامو ٍنامّرلا ٍءامو مرصحلا ِءامو ٍدرابلا ءاملاب ُبّبري 223)ام لك : تايبرملا امأو
 اهنم بّبري ام لكو ءرثكأ اهؤاقب نوكي«جليلهإلا ءامو دّرَّولا ءامو سآلا ءامو قامسلا

 ىوقأ اهلعف ىقبي ٌتايبرملاو .لقأ اهؤاقب نوكي شوجُنَررملا ءامو جئايزارلا ءامو بارّشلاب
 .تالوسغملاو تالوبجملا (224كلذكو «ةّسبايلا نم

 امم ةدم لوطأ نوكي «ٌجنَّذاشلاو ٌحيشلاو ُءايتوتلا هيف عقو املكف : تاروُرّذلا امأو

 لوألا ةوق ىقبتو «ٌسوّسملا امهيلإ عرسي نيءاودلا نيذه نأل ؛توُرْرْنألا هيف (222)عقي

 ؛اهلعف ُناصقن ٌرهظيو «ةنسلا ىلإ فٌّعضي مث نينس ثالث ىلإو اهموي نم هريغو ربغألاك

 .اهتحئار ريغتت : حيرت (221)
 .هانركذ ام باوصلاو «مايأ : لصألا يف (2222)

 .(اهنم» س يف (223)

 .«كلذلو» لصألا يف (224)
 .(عفن» لصألا يف (225)
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 .نطابلا ٍنوهدم راضغ وأ ؛ينيص وأ ٍةَجاَجُر يف ظفحُت نأ يغبنيو ةرَّشَعلا ىلإ لطيي مث

 امهم ىقبت اهنإف برسألاو دثإلاو جاديفسالاو نويفألا هيف املكو تافايشلا امأو

 حالمألاو راجنزلا اهيف عقو امو «تّفتلا اهيلإ عرسي الو ٌةعمتجم اهؤازجأ (2267[ىقبت]

 ةَمالعلاك ةمالعلاو ؛لوألا عونلا نم لقأ اهئوق نإف : اهلْثِمو ةقرحملا تاجاّرلاو راطقلقلاو

 .لوألاك اهظفح نوكي نأ يغبنيو ؛ةروكذملا

 اهيف رهظي الو ءاهئحص ظفحي لكلا نإف ءتناك سدج يأ نإف : تالّسغملا امأو

 ءدّسَف امبر ةليوطلا َةدملا ٌرواجت نإف ًاحيحص ©27)اهلّسَغ امهم ٌناصقن نامزلا لوط عم
 .يلقلاو جاجزلا يف اهظفح ٌدوجأو

 درزابلاك غومصلا هيف ام لكو «تاقوزللاو ةيلطألاو تادامضلاو تاخرطللا امأو

 ٌبادّسسلاو لكلا اهطلاخي ال امو ؛لقأ اهؤاقب نوكي ٌُباّدسلاو لكلا اهطلاخ نإف ,قّشألاو

 اهاثمأو ّسسحلا ٌرزبو نويفألاو نْيَلدنصلاو لفوفلا اهنم هيف عقو امو «لوطأ اهؤاقب نوكي

 ُكسِلاو نارفعزلا يف اهنم ناك امو ءأظوفحم اهّلعف نوكيو ءاهءازجأ ظفحي كلذ نإف

 يغبنيو ءاهئازجأ ,عاتجا بسحبو «لقأ اهثابث نوكي اهّبسان امو نويّيْرَفلاو رتسدابدنُجلاو

 امو ءسوُتبألا قامحأ يف هتيبرتو رعشلا تابنإو ©2280 ليلحتلل اهنم ناك ام ظفحي نأ

 صاصرلا يفف + ءوعنلا ل ناك امو «نورقلا يفق هفتن كعب دئازلا رعشلا تابن عنمم اهنم ناك

 ناك امو :دوجأ .جاعلا يفف روفُحلا 229ءلمو حورقلا ماحلإل ناك امو ءدوسألا

 .نيلدنصلا دحأ وأ ٍريدّصَقلاو ةضفلا تالا يفف ؛نيكسدلاو ٍديربتلل

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءاهظفحو اهرامعأ نم هركذ نكمأ ام اذهف

 ةماتلا ماسجألا ةححيحصلا ةّياشلا تاناويحلا نم لوي نأ ُبِجِي ,يناويحلا نأ ملعتلو

 . .لصألا نم تطقس اهلعلو ءانتادأيز نم (226)

 .ةلمهملا نيعلاب «لسلا» لصألا يف (227)
 .(ليلحتلا» لصألا يف (228)

 .«يلحت» لصألا يف (229)
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 الو ةّدويِصَملا نم الو ةتيملا تاناويحلا َنِم ال حبل دعب معيبرلا نامز يف ءاضعألا

 .تارارملا ظفح يف .خيشلا ٌمالك كل مدقت دقو «ةّلوتقلا ةّضيرَملا نم
 امو ءاهنم لّسْغُي ام لْسَعو ءقَّرْسُي ام قرتسو ةيوذألا ريبادت ركذنلف ءاذه دعبو

 .ةيودألا بيكارت ددع دّمَتعُي نأ يغبني امو كلذب طوني

 نزت مث «هّيَّدح ىلع ةيودألا نم ٍدحاو لك قيْسُي نأ يغبني هنأ مّلعُي نأ ًالوأ بجيو

 ةيودألا رئاس غمجت الو ىاودلا كلذ ةّحْسُت يف ٌروكذملا نزولا لوخنملا قوحسملا نم
 لئم هقحس لاطُي نأ ىلإ جاتحي ام ةيودألا نم نأل طلع كلذ نإف ءاهقدتز

 ةدايز قحم اذإ اهنمو تاراصعلا لثم اليلق قحس ىلإ جاتحي ام اهنمو (239تايندعملا

 قحسيو ُطَلْخُي زئنيح «ءاشنلا : لثم «ٌدتحاو هِعْبط نع لقت نأ يغبني يذلا رادقملا ىلع

 امو هتَعاس نم لمعتسي نأ يغبنيف «تاراصُعلا نم ًاذختم ةيودألا هذه نم ناك امو

 .دوجأو لضفأ ناك ٌقيعو «2ة!اهُثيلت ناك املكف ةرقتحلا ةيودألا نم ًاذختم اهنم ناك

 اهيلع ىقلي نأ يغبنيف ءفّيشَتَتل نجعت نأ بجي يتلا ةيودألا نم ءاودلا ناك نإو
 ًءام نأل لعمل ءام نم ةيودألا هذه هب نَبعُت يذلا ءاودلا نكعلو ءاليلق اليلق املا
 يف بارشلا نم دافأ «بارشلا تويب يف لعج اذإ هنألو ؛هريغ نم ٌءازجأ فطلأ رطَملا

 مل نإف «هتحئار ©32هلوُبقب ًالدتعم ًارمخ هيف ٌريصيو «ُبلقنيو ءٌريصعلا ريغتي ام تقو
 اهضعب ةيودألا رئاس طلْخَيو قديو باّبجلا نم ٍطْفُت ءام لمعتساف ءرَطَملا ءام ةلرضحي

 ءسمشلا يف هتوف ٌلحتت الكل لُظلا يف ففجتو «فّشتو ًالدتعم ًانجع نجعتو «ضعبب
 ةبيطلا ةيودألا وفطُتو «ةرقتحملا ةيودألا ّبسرت ال اميكو ةّيضرع ةيفيك َبيِسَتكيو

 .ةحئارلا

 .«تاسدعلاو س يف (230)

 .(ةثكم) ب يف (231)

 .«هلوبقف» لصألا يف (232)
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 ةنوشخ (233)بيف ىقبي نأ يغبني لب «ةباغلا' ىلإ ًالوأ لاحكألا مّعنت نأ بي الو

 .اهَتّوُف ظفح يف دوجأ كلذ نإف «لمعُتساو ًاليلق مّمُن هنم ّجيتحا املكو «ةليلق

 رمألا اذهو «هطئاسُب هّلعفت ال ام اهب لعفي ةوق هيلع ضافي ؛بكرملا ءاودلا نأ ملعاو

 ملعاو : نونافلا نم سماخلا باتكلا يف لوقي سيئرلا خيشلا ذإ بريم الإ هفرعي ال

 ءدجاو ضَرَع يف اهريثك نم ٌريخ ةّيودألا ليلقو ءبّرَجُملا ٍريغ نم ٌريح ٌبّرَجُملا نإ

 ببسلا امأو «كلذ تفرع دقف ءاهريثك نم ٌريخ ةيودألا نم ليلقلا نأ يف ببسلا .امأ

 نم ٌمكحو .هطئاسب نم مكح هلف بكرم ءاود ناك نإ : وهف ٌريغ بّرَجُملا نأ يف

 هبجوي ام يردي الو ء«طقف هطئاسب رابتعا نم ديفي امنإف برَجملا ريغو ؛هِتروص ةلمج

 نوكي ُبَرجلاو .صقانم وه وأ دئاز ريغ وأ اهانعم يف دئاز وه له اهنع نئاكلا هُجازم
 نم عقوتملا نم رثكأ ةّيجازملا ةروصلا يف ةدئافلا تناك امبرلو «نارمألا هنم ٌقحَت دق

 .«اهنم» لصألا .يف (233)
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 تت

 ئَج )ل رج ىح
 ىس سورا خ> سان)

 اييايابام 11 حي جال هاش تصرح

 كلذب .طوني امو .هبيبرتو .هليوصتو .هلسغو

 نإ كلذكو ءدْصَقلا هيف فلتخي اهبلقو اهيشو اهّلسغو ةيودألا ضعب قرح نأ ملعا
 هيف لصقي اهضعبو ءايميلقإلا قرخك «ءالجو ةفاطل ٌدادزي نأ قرخلا هيف دّصقي اهّضعب
 هغذل صقن ءتآِسُغو ؛ُتَفِرحُأ اذإ «تاجاّرلاو سيِدَقلَقلا لثم هلعف ُصقنو هتّدح ٌرسك
 هنع ٌلوزي نأ هب ٌدصقي اهيطعب يفو «لوقلا مّدقت دق اك «كلذ ءازإب هلعف نم ّصقنو
 ىلْعك ىلعف ٌريسكني نأ اهضعبو ©342يرحبلا] ٍناطرَسلاو ٍكورقلا ٍقرحك هلع

 لسشكو فيضومح لوزتل جاكيفسإلا لسغك ءهُداسف هنع لوز نأ اهئضعبو «نويفألا
 دادزيو ؛هُتيلمرو هتيبارت هنع لوزت نأ هب ٌدصقي اهضعبو «ةّبستكملا ةيرانلا لورتل ةروثلا
 نوكي ًالوسغم هنإف ءايتوتلا لسغو «ءام اب ُولْوللا قحسك هؤازجأ رّْعصتتو «هلعف يف وق
 داري ام ابمو «براقعلا قرحك هرّموج ةءادر لطبي نأ هب دارُي ام اهنمو رثكأ هديربت
 ٌبستكيل اهضعبو «ةميْئملا ةوقلا هنع لوزت هنإف ءدْرَوُراللاك هيف دارت ال ة ةوق هقرافُي نأ هب
 هّبستكا ام هنع لوزيل اهضعبو «مّسيربإلاك قْخسسلل أيبتيل اهتضعبو «ةقرحلا ةرونلاك ةدج
 .هدرب نع ةدجلا نم هبستكا ام هنع لوزيل «سوتْألا لسغك ءهريغ نم

 هتدح صقنتل امإ : ةسمخ ةيودألا نم قّرحُي ام قرح يف (235) رطارغألا تراصف

 س نم طقس (234)
 .؛ضارعألاو .لصألا يف (235)
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 ناطرسلاك هّقاتك فّطلتيل امإو ؛ ِةَقَرحْخا ةّرونلاك ةدح ٌبستكيل امإو ؛ٍجاّرلاو راطقلقلاك

 هرَهْوَب يف ةءادزر لطبت نأل امإو ؛ مسيربالك قخسلل ًاّيبتيل امإو ؛ لّيألا نّرقو

 ظ .براقعلاك

 ناكمإو ؛ ةروُتلاك ةيران ةلازإ : ةثالث ةيودألا نم لسغُي ام لسغ يف ٌضارغألاو

 .هيلع ْنسِقَو كلذ ملعاف دْرَوُراللا رجحلا ةّيفيك ةلازإو ؟ اينوتلاك ليوْصُتل
 نأل ؛هرخآ ىلإ عيبرلا لوأ يف ٌتبكرو تييُرَو ةيودألا تلسُغ ام ٌدوجأ نأ ملعاو

 ةيودألا نم دحاولا دعب ٌدحاولا هيف جيو رسقي ءاتشلاو ؛ةيودألا ىوق للحي ٌفيصلا

 تارورّدلا امأو ٌُدَوْجُأ اهّلْبَج عيبرلا لوأ اهنإف تافايشلا هتيصاخو ءأعم ٌجزتمي الف

 اذهو .دوجأ تقولا كلذ يف لحنيو ©3)هّكنُي ال دمحأ عيبرلا رخآ نإف ؛ لاحكألاو

 .ةيودألا ريبادت

 : كلذ لعف ٌةفصو ,لسغت مث ,قرخت نأ بجي يتلا ةيودألا ركذ

 ءتنقلقلا ءَنيسّبَجلا «نوزلحلا ءجنشلا «ةراطقلقلا ءسيِدَقْلَقلا ءجازلا .جنفسإ

 ءدنسلا راوس ؛فادنصألا ,ماخلا ٌريرحخلا ,تاناجرُملا ءعّدَولا ,بارشلا يِدْرُد ,نيخينرزلا

 ءايموملا «ماعّتلا ضْيَب رشق ءسونبألا ءجازلا هدّنسبلا ؛ةضفلا ايميلقإ ءبهُذدلا ايميلقإ

 ناطرَس «برسألا :جّبسلا ءفاطُخلا ءجاجّدلا ضيب ٌرشق «سينلدلا فدّص «قيقَعلا

 .جّزوريف «يرحب

 نيل ران ىلع عّضويو «ةمكحلا نيطب هسأر ٌدسيو ٍليدح روك يف لعجت نأ يغبني

 هقرخ مام ملعتو ءعاودلا هنم ُسْفَنتِي ثيحب الدتعم أبقت قباطلا سأر تبقث دق نوكتو
 هقرح مكّتحاو ءاودلا َّجَّضَن ىتمو ءءادوس هطح بقثلا نم ًالوأ ٍجْرْخي ناخدلا نإف

 «قباطلا ُبَقَُي كلذلف ,دوسأ هئاخُّد داع ٌيرحلا هيلع ًداز نإف «ٌضيبأ ناخدلا جرخ

 .«معبشي الو ب يف (236)
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 هارت ام ىلع لّوصيو روكلا نم ٍجَرْخي مث ٌرانلا هنع َلَطْبُت نأ يغبني ناخّدلا ضايب دنعف

 .اهريغو ايتوتلا ليوصت دنع اذه دعب

 قّواشُعلا ةيودأ يف لدي هنأل ءايتوتلا لثم لّسْغُيو قّرحُي هنإف بارشلا يِدْرُد امأو

 .رظْنلا يوقيو اهب ٌبَهَذي

 ايميلقالا رسكت : نوناقلا نم سماخلا بائتتكلا يف : خيشلا لوقي : ايميلقإلا امأو

 عضوي اهنم قري ام ناك نإو «بارشب ًافطيو ءانفصو ام ىلع قرحُتو ,لسعب لبحتو
 يف ©3اييي نأ لبق طَلْخُي نأ بجيف رابألا فايشأك ,ةنكسملا ةليادلا ءايشألا يف

 داى 2 ا تاو 1 5 , ها
 ْ عضويو هي لبجيو محشلا باذيو قذي ناب كلذو «رزعاملا يلك محشب زوكلا

 جر خأ هقرح ةّمالع ُثرهظ اذإف «لعَتشم محف نيب اميف ًامئاق وكلا بّصنيو «زوكلا

 بجي : نينح لاق .ةبالجلا لاحكألا يف لمعتسُي اهنم ناك امو ءءاسُنلا نَّبَل يف يفطو

 مححش يف لعف ؟ «ءلّسَعلاب طلخُي نأب كلذو ,خيشلا لاق م «قّرحيو لّسَعب لبي نأ

 .ايلاطنا بارش ف تّيفط ؛ايميلقإلا هذه تحج رخ 5 «زعملا

 بُيريو ءايتوتلا لسفت ا لّسفيو و معان يحس م 00 ٠ ءاع يف ًافطيو جربي مث

 .لمعتسيو ارارم بدذعلا ءاملاب

 امأو ©39دوجأ ناك ءبّذَعلا ءاملاب اهليوصت لاطو «تايندعملا يحس ٌداج املكو
 ع سام 7 ع 0 ,

 ْ نيطب اهسار دسيو (هقتوب ف لعجيو هتراجح نم ايقني اميناف ءراطقلقلاو جارلا

 ةيودألا 2 لمعتسيو ؛ ره ًارورذ جرخي ىتح غئاصلا روك يف هيلع خفنيو ةمكحلا

 .هيف بكرملا ءاودلا بسحب لسغ ريغبو ًالوسغم لمعتسُي دقو «ةبكرم ا

 .(اعوي) س يف (237)

 يف عقن اذإف «قراح وهو «نوباصلا ةعانص تافلخم نم جرخي امل ىلقلا نوُمَسُي بلح لهأ (238)
 .لقلا عام هام اوس ىاملا

 قيتعلا سنيلدلا فدصو «ءايموملاو ءسونبألا قرح ةيفيك ةدايز ب ةخسن يف انه درو دقل (239)
 دنع كلذ ىلإ ريشنسو «فيطاطقلا لبق كك ةخعسن 2 اهلك هذه مذدرو لقو «ناخنيرزلاو

 .اهدورو
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 لسغت مث قرحت نأ بجي يتلا ةيودألا ركذ
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 ًاراغيص رّسكي هنأل كلذو «تيربكلاب قرحي دؤسألا ٌصاصرلا وهو : بّرسألا امأو
 صاصر مهرد ةئام نزو لكل كلذو «رفصأ ٌتيربك هيلع ىقليو ليدح ةفَرُغِم يف ىقليو
 ذخؤي مث ؛تيربكلاب قرتحيو ٌُبوذي هنإف هراّنلا لع لعجُيو ,تيربك مهارد ةرشع نزو
 انأ : راّيس نب ىسوم لاقو ءهب ىمرُي هنم قحسي ال امو ,**”نحصلا يف نحطيو
 نيعأل الإ نْيعلل هيدر تيربكلاو «تيربكلاب الإ | قرت ال صاصرلا نأل ءاذه هركأ
 .نيبوطرملا

 ةريبك تيربكلا نم ةعطق رانلا ىلع لَعجُي نأ امإ : نيّهجو ىلع صاصرلا قرحو

 ءرانلا نم ٌعفتري يذلا تيربكلا نم مَّدقيف ءاقاقر ًاحئافص َلِعُج دق ءصاصرلا نوكيو .
 ام قحسيف «مخفلا امنأك ًادوس (©40أكُر اه ٌراص دقو جرخأ ٌراتلا ثتفطنا اذإف

 لّعجُي يذلا ٌفورعملا صاصرلا وه اذهو هب ىمرُي ٌقجسني ال قي امو «هنم حسنا
 لعجتف ٌةروراق ذخؤت ءبّوصألا وهو «قارحإلا نم رخآلا نوللا امأو «رابألا فايشأ يف
 ُْتَّقَج اذإ ىتح «ةيناث نّيطيو فيو ةّرَم هب نّيَطُي : ينعأ ناتسد ةّمكحلا ٍنيط يف
 ,ةروراقلا ْتْلُث ىلإ هرادقي نوكيو اقاقر ًاحئافص لع دق يذلا بّرسألا اهيف لِجُج
 مث ءٌّدحاو ٌباب هل ريدتسم ©420دقوم يف ّرانلا ٌدِقويو ةّمكحلا نيطب اهسسأر مضي مث
 تلعُج ران تيقبو دقوتسا اذإف :«تيربكلا نم ٌةعطق ©42دقوملا كلذ يف دقوي
 مث «جراخخ نم ةيناث نّيَطْيو «0*دقوملا كلذ يف لفسأ ىلإ سأرلا ةسوكنم ةروراقلا
 ,ةرمجلاك راص دق ُبرَسُألا ناك نإف ءاهسأر حّتفيو ,ةروراقلا جرخُتو علا نم حتفي

 لوألاك 22430ىرخأ ةرم نيطلا] اهيلع نيطو ©42)دقوملا ىلإ اهبلعأو اهسأر دم ّالإو
 نوكي اذهو «ةثلاثلا ةّركلا ىلإ قارتحالا يف جوحي ام لقو (4*2[اهدس نم قثوتساو]

 ف ففي مث «ءايتوتلا لسكك جازلا ءامب كلذ دعب لّسغي مث «تيربكلا ةحئار نم اّيقن

 ,(قحسلاب ةيالصلا يف ب يف (240)
 .ءادوس ةقيقر ةقيط (241)

 .«دقرتسم» لصألا يف :(242)
 .ب نم ةدايز (243)

 ,ب نم ةدايز (244)
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 تابالصلا وأز جاجزلا نواهلا ف لسغ ضم دوجأو «لمعتسيو دّدجلا (245) ئاضغلا

 لعجُي دقو «ةيوذألا يف ىقليف ءًامعان نوكيف ةشيرب رئاضغلا يف ٌكلحيو (246ناوصلا

 هنإف «ةَحرق اهيف تناك يتلا َنْيَعلا ٌعفنيف قلل هفْعيض نيبو هنيب عّمجي نأب ءأرورذ هنم

 .محتلا ام ءيش اهنم يِقب دق ناك نإ ءاهمحليو حورقلا لسغي

 اماف ءادوربم .عضوم يفو اقورحم .عضوم يف لّمعتسي هنإف سوبالا امام 70

 لسغيو ءامحف ٌريصي ىتح سأرلا ةنيطم يهو (قّرْخيو (نيط ٍردق يف عضوي هناف هقرح

 .هيلع فقئس هدرب امأو «لمعتسيو قحسي نأ لبق

 «سلكتت ىتح تاعفد لكلا يف افطتو ديدج زوك يف قّرحُت اهناف : ايموملا امأو

 ظ .لمعتستو لسغتو

 جّبسلا لسغك لسغيو «حّبّسلا قرحك قرح هنإف : قيتعلا سديلدلا فدص امأو

 .هفتن دعب دئازلا رعشلا تابن عنم يف لدي هنأل

 زوك يف اهقلآف ءءالط وأ ءاود يف اهلمعتستل اهقارحإ ٌتدرأ ىتم ناخينرزلا اماو

 لت اهيفإ يلغأ دق ٍرْذِق .ىلع هّسأر ٌٍّبكو ةفيظن نانك ةقرخ هِمَق ىلع رّيصو ديدج
 3 0 7 1 و - )0 "7 1 55

 لبق لسغتو «,دْعلاب اهجرختو «قرتحيف لُخلا نم ابيلإ راخبلا دعاصتيل 77*22[فيقث
 ظ .لمعتستو غلاب قحسلا

 .ءاطغلا ةّيوتثم ديد ردق وأ ءجاجز ءانإ يف قّرحتلف ,فيطاطخلا امأو

 .ىلاعت هللا اش نإ هقرَح ريبدت ىلع فقتف ؛ريرخلا امأو

 .معانلا بارتلا وهو ءراضغلا نم ةعونصملا ةينآلا : رئاضغلا (245)

 ) )246١.ب نم ةدايز |

 مدقت اميف ةخسنلا هذه يف تدرو دق اهنأل تحسم امنإو ءب نم حوسمم نيفوقعملا نيب اه (247)
 .جازلا قرح لبق
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 : (248 لسغت الو «قرخُت نأ بي يتلا ةيودألا ركذ

 ؛لفسألا ريزنخلا كلف .يدنهلا رمتا ىون ؛دوسألا جليلهإلا ,جليلهإلا ىون ءصفّعلا يهو

 .درولا رز «رأفلا لبز «بنرألا لبز ءاثيمام فايش «ناسنإلا رعش .فاّشخلا ءفيطاطخلا

 بجي ,جاّسلا بشخ قّلَعلا ؛يربلا مركلا رهز ءهرشقو رُدْنَكلا ءشملا حلما «قّروبلا

 «ناخّدلا نم قّرَحلا ةمالع يف ركذ ام ىلع قّرحُيو ءديدجب راخف زوك يف لّعجُي نأ

 .لسغ ريغ نم لمعتسيو «قحست مث

 (راطيبلا نباو) .جاجز ءانإ يف قرحي هنأ (جاهنملا) بحاص لاق دقف : فيطاطخلا امأو
 ظ .راخف ردق يف قرحي : لاق

 .حلملا كلذكو ؛بهّتلم ٍرْمج قوف قرح ىلع قرحُي هنإف : قّرْؤَبلا امأو

 دودسم ٍزوك طسو يف وهو راَخَملا ٍنوتأ يف سلكي هنإف : ريزنخلا كف امأو
 ظ .سأرلا

 كترملا 249[عم يلَطو زوك يف قرحأ اذإ (راطيبلا نبا) لاق : ناسنالا رعش امأو.
 .نافجألا برج نم عفني قرح

 .رْمَج ىلع عضويو ٍةديدج ةقرخ يف لعجُي : يربلا مركلا نهد امأو

 .رعّشلا بتابن عنم يف ًاخوطل لمعتسي هنأل ديدجج ٍزوك يف قرحيف : قّلَعلا امأو
 .ائيمامو ءام 5 فطيو «قرحيف : جاّسلا بشخ امأو

 ىلع هب يلطو َكْئْرَم عم قرحملا رعشلا قحس اذإ) 265 ص دمتعملا يفو ءس نم طقس (249)
 .«اهتكس ةديدشلا ةكحلاو ةبرججلا نيعلا
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 قحست نأ لبق .قرحت نأ بجب يتلا ةيودألا ركذ
 : (250)| | غتو]

 زرألا ٌبشع» ؛مركلا بطح ءبَمصَقلا ََمَْق ءلْيالا نرق ِزعّملا نرق ٌحاحص : يهو

 .رحبلا دّيَر «زعّملا فلظ ءرقلا ىون هرَقَبلا بعك «ييسرافلا ٌبصقلا

 ٍرانلا يف ىمرت لب .زوك يف ٌمضوت نأو ءألّوأ قحسُت نأ ىلإ اهقرَح يف ُجاتحم هذه
 لبق ْتلِسُعَو .حاحص يهو ءتحبرخأ اهقيرح ْمَكَتحاو ْتْملب اذإف حاحص يهو

 دَيَر امأو «لمعتستو قحستو ء«سمشلا يف ففجتو هرانلا ٌةّيدامر اهنع لوزتل قحّسلا
 .هدامر دوو «ٌملبي نأ ىلإ رانلا يف ىقلي نأ لبق لسغيف رْحَب

 نأ ريغ نم «لسغت وأ ,لّوصُت نأ بحي يتلا ةيودألا ركذ

 «ريشابط ءٌولوللا «راجنزلا ,جاديفسإلا ٍجَتْحَسْوَرلا ,جئذاشلا ءينامركلا ايتوتلا : يهو

 ديدحلا لابوتو «ساحنلا لابوت ءسونبألا ءدرّوّزاللا ءرقحا حلملا ءاثيشقرملا يرحب ءايتوت
 ءايلومُيَق نيط ءسماش نيط «ينمرأ ٌنيط ؛لفلفلا يف دوجوملا رجحلا «ينمرألا رّجحلا
 «نّسملا رجح «جاجدلا ضيب رشق ءايقاقألا ءاينوقحسملا ءرحبلا شرك «يمورو يّبَأ نيط

 .يناجلا بشلا ءرفجنزلا ءربصلا
 ءاثيشقرملاو جاديفسإلاو ,جيْخَسورلاو ؛متذاشلاو ءايتوتلاك ةيودألا هذه نم ٌضعبف

 امعان اهلخنو اهقحس دعب لسغُت نأ يغبني رفّجنزلاو «نسملا رجحو ءرحبلا شركو

 عملا كلذ ُّبلقي مث ,©5جتمدلاب وأ ديلاب امإ َسّرمتو ُءاملا اهيلع ٌٍبصُي نأ وهو
 نم بسري ام كرتُيو ءرخا ءانإ يف مالا كلذ. ذخؤيو «ةّيلكلاب تسري نأ لبق ءاودلاو

 .ب نم ةدايز (250)

 .هوحنو نواهلا يف بُلَقُتو ءابب قحسُيةلآ : جتسدلا (251)
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 ءاودلا بّسري ىتح ءاودلاو ءاملا عم يناثلا ءانإلا عضويو «لوألا ءانإلا يف ةيلمرلا

 «قّوري ءاملا نم ءاودلا ىلع فلن امهمو «ءاملا هنع قاريو «ءاملا نع (2520[زيمتيوت

 م نع ءالا لصفي ىنح ةئوجم وأ ل نم ةعطق نال ةئاح ىلع عضن نأ كلذو

 .رابغلا نم ظفحيو «فجُت نأ ىلإ | سمّشلا يف ءاودلا كرتي

 .كلذ لثم «دروزاللاو

 هلسغو هيسيلكت دعب  خسنلا ضعب يف  لمعتسي هنإف ينامركلا ءايتوتلا امأو

 امو ءلْسَغ ىلإ جاتحم ٌريغ هنإف «لوبحم ريغ ايندعم هنم ناك ام هنإف ٌراجنزلا امأو

 .هب شع ام هنع لوزي نأ ىلإ هِقْحَس دعب لّسغي نأ بجيف ًالوبججم هنم ناك

 .ةضومُحلا هنع لورتل ءاملب ًاريثك ُبّبري ٌجاديفسإلاو
 دريل ةّدج نم هبستكا ام هنع لوزيل يتاعفد ءاماب لسْفيو «درئلاب دري سونبألاو

 .ًاضيأ ديدحلا نمو

 .قحسي نأ لبق بذعلا ءاملاب تاعفد لوصُي «ديدحلاو ساحنلا لابوت امأو

 روُسَقَملا زرألا نم ليلق هعم طّلخُي نأ : كلذو ءزرألاب لسْمُي هنإف : ؤلؤللا امأو

 .اليوط اقحس ءاملاب حسي مث «ءاملاب ِدّيلاب ةلرفيو ءرابكلا ىقنملا

 قوريو «جتسدلاب َكَعديو اهيلع ُءاملا بّلقي نأ اهلسغ يف يفكيف .نايمألا امأو

 .لمعتسيو ٌجحسيو ففجيو ءاهنع امل

 ىلإ ةدع تاعفد حِلَملا ءاملب حاحص يهو لسُمُت .نأ بجيف ؛ضيبلا ٌروشق امأو

 ىتح ٌةَّدع تاعفد هدحو بذَعلا ءاملاب لسغي مث «قيقرلا رشقلا نم ءيش هيف ىقبي ال نأ

 ناك نإ ىتح ءأديج كرفُيو ليدنم يف حرطيو فتّشديو «ةحواُملا نم ءيش هبف ىقيي ال

 ىتح قحسيو «للظلا يف فْمجُي ىتح هنم ىمرُي عيفرلا رظقلا نم ءيش هيف ييقب دق

 ظ .لمعتسيو رابغلا لثم ريصي

 2 .س نم طقس (252)
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 تاجلاعملا) يف (يربطلا) هركذ ام وهو : رخآ هجو ىلع ضيبلا ٌرشق حّلصُي دقو

 ٌبصيو «.جاجز فرظ يف لعجتف «يرطلا ضيبلا ٌروشق ذخؤي نأ : وهو (ةيطارقبلا

 رقلا نم فظنيو لسغُي مث هَنِتنُي نأ ىلإ 253)سمشلا يف] كرتيو ٌءام هرمغ هيلع
 (254ديدج نم ءام هيلع ٌبصيو «فرطلا ىلإ دري مث «لخاد نم هنع رّشَقنا يذلا

 ءءام هيلع بصي نأ ىلإ اذكهو «َنِتني ىتح سمشلا يف كرتيو ءدامر ريسيو «هرمغ

 لكنيو ًامعان قدُيو ءففجيو ًافيظن لّسغُيو ذح ويف «هتحئار ريغتت ملو ءسمشلا يف كرتيو

 هيلإ مضي دقو «ريغصلا مرججلاب فرعُي يذلا وه اذهو ِمَعْنَي ىتح نواّهلا يف جّمديو

 دوجأ لّسغلا نم عونلا اذهو «ةيودألا ركذن فوسو ريبكلا مرُجلاب فرعيف «ةيودأ

.(256)ةّحلملا مدعل روفحلا ءالمإ (255)يف
 ' 

 ءاموتخم ًاصرق ناك امو ءلسُعلا نع ٌُشغ وهف ءًايتوقاي اهنم ناك ام ايقاقألا امأو

 .هب شع ام لوزيل هِقْحس دعب لّسغيلف
 .ربصلا كلذكو «حاحص امهو «نالّسغيف ّبّشلاو رقما ٌحلملا امأو

 .زوكلا ةدح نم هتّبستكا ام اهنع لوزيل اهقُّحس لبق لّسغتف : اينوقحسملا امأو

 : لمعتسُنو عقتت نأ بجي يتلا ةيودألا ركذ

 :اريثكلا يبرعلا غمصلا «نالوُخلا «نويفألا «تيتلح ا ,قّشألا «جنيبكسلا : يهو

 هبيكرُت دنع ركذي اهنم ٍدحاو لكو ءاهييكارت بسحب عّقنت نأ بجي ةيودألا هذه

 غمصلاك اودلا هب نبعيل ىفصيو عقني اهضعب ّنَف «عقني رومألا نم نم ءيش يأ يف

 ٌدصقلا ناك نإ «تافايشلا اهئامب لّبجحيو ناّبك ةقرخب ىفصتو عقتت اهنإف ءاريثكلاو «يبرعلا

 .ب نم ةدايز (253)

 .«ذقيح) س يف (254)

 .4يفا س يف (255)

 .«ةخياسلا» س يف (256)

513 



 دّربت وأ اهنم ّضّرَعلا نإف «ضيبألا فايشألا يف نوكي نأ الإ ءاهٌؤازجأ عّمجت نأ اهب
 «نواملا يف ناحرطيو ءاهلْختو اهقحس معني نأ يغبنيف ءدّمرلا ةنوشحُح َسلمتو يَرَعُن وأ 1 ب 3 2 هكا ملال سالما سل م ع * د مش 5:

 :هكعديو «ةيودآلا هذه هب نجْعُي نأ جاتحي ام ٌرادقم قيقرلا ضيبلا ٌضايب اهيلع حرطيو

 .ةيودألا يتاب هيلع حّرطيو ءسلميو لحني نأ ىلإ جتسدلاب

 ٌرسكيو ساحن ٌقبط وأ ةّيالّصلا ىمحُت نآب كلذو ةيالص ىلع لْغُي هنإف : قوحسملا

 .قرّتحي نأ رذحيو «هيلع ىقليو ٌُنّبطلا ٌمفري مث ًاراغص نويفألا

 عقنتو «كلذ يف هيلإ ٌجاتحُملا نزولا اهنم نزت نأ بجيف «ةروكذملا ةيودألا يقاب امأو

 يبهّذلا فايشألا بيكرت دنع نالوُحلا َمَقَنُي نأ ًالثم ءفايشألا كلذ هب لوبجما ءاملا يف

 ضامج ءام يف جريدلا فايشألا بيكرت دنع َهّئِقلاو قّشألا عقنُي نأو ءمرصحلا يف
 ع 7 و ع ساو ع

 هاومالا نم هب صَتخي اميف ٍدحاو لك عم ةيودالا قاب كلذكو «باذدسلا ءامو «جرتالا

 هللا ءاش نإ «لبجيو ةيودألا يقاب اهيلع ىقلتو «لحني ىتح نواهلا يف جتئمدلاب كعديو

 .ىللاعت

 : اهليوصتو اهلْسَغ دعب ُبّبرت يتلا ةيودألا ركذ

 ضيبلا ٌُروشق «لوسغملا يئوتسملا دمثإلا «لوسغملا «قرحلا جّبسلا «لوسغملا ايمومل
 .لوسغملا قرشا ٌعَدَولا ءسّلكملا

 ,ركذ ام ىلع قرح دعبف قّرحت يتلا ةيوذألا نم ناك نإو «ءاوّدلا لسغُي نأ بجي

 ريغو سألا ءامب ىبرملا ءايتوتلاك ىقليو «ةخسنلا كلت يف هيلإ َجاتحُملا نزولا هنم نزت مث
 .نزولا نم وهف «كلذ

 ءقاّمّسلا ءامو «شوُجْئررملا ءامو ؛جّليلَهلا ءامو ءمرصحجلا ءام لثم ءايشألا هذهو

 بجي هايمألا هذهو «باذّنسلا ءامو «جّرتالا ضامج ءامو ءدرولا ءامو «حئايزارلا ءامو
 ريغو قيتعلا ٌبارشلاو «ةيودآلا هب ىلرتو 5 هو «امايأ لا يف عضوتو ءرَصْعُت نأ
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 «جتسدلاب كعديو هايمألا ٠ صعب هيلع ىعليو © ”نواه ف ح رطي نأ بجي هنإف «كلذ

 نم ظفحيو «مانأ ةَعبس كلذ هب لعفُي هبي .موي ىلكو قواها يف هيلاح ىلع كرتيو

 .لمعتساو «قحّسلا لإ كيعأ ياملا ةنع فس اذاف للا 5 ففجيو «رابُعلا

 .«ىواه» لصألا يف (2257)
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- 
 لمع دع

 مست

 يلج يراجع

 اييايايامي زج جاين تيا يأ حج جانت

 ةيودألا نم ىقب ام ريبادت .يف

 اهلسغو رهاوجلا قرخ ةيفيكو

 لحك خسن ضعب يف ٌكلَخ اذإ ىيش هنم روجي رهاطلا ُبهذلا ناك ال ءبهذلا

 ىقليو ةتاتكلا لجأل هّلح لثم لحي نأ وهو : كلذل هحالصإ ةيفيك بجو رهاوجلا
 هّقحسو هفيفجت ُداعُيف ًاسباي الحك ناك نإو «هتلاحب طلخيف افايش ناك نإ ءاوّدلا ىلع

 .لاذلا رح دنع هّعفانم ٌثركذ دقو

 رانب ّحفنيو «غئاصلا ةقئوب يف لمعتسُي نأ اهنم ّجيتحا ام ىقلُي نأ يغبني : تيقاويلا
 ال ًارهوج ناك نإ ريتخي نأ : اهدحأ : (258)نيتعفنل اذهو ةعاس ٌردق نايدنسلا محف
 ًاضيأ ُدّربِملا هيف لعفي ال وهو هلصاخ رمحألا ٌتوقايلاو «هريغب لعفي الو ٌرانلا هيف لفت

 يف وأ قيتعلا بارشلا يف ىَفْطيو ُجَرْخُي مث هنع لوزي قازل هيلع ناك نإ : يناغلاو
 كلذكو «تاعفد لّوَصُيو ءاملاب قحسيو ؛بارشلا لامعتسا هنكمي ل نمل جئايزارلا ءام

 .جزوريفلاب لّعفي

 نأ ,هطلاخي امم ٌبهذلا هب ٌرَبَتخُي يذلا قبئزلا ٌبارت َدحْوي نوكي نأ امإ : قبئزلا
 (261)ةحارلا يف ماوعلا 2260هلتفي ام ةفص ىلع نايدنسلا دامرب (255لتفي قبيز ذخؤي

 .ءاّتجلا عم طلتخي نأ ىلإ مئاصلا قاصبب

 .نيتعفتملا هذهو : لصألا يف (258)
 .لتبقي : لصألا يف (259)
 .هلبقي : لصألا يف (260)

 .ديلا ةحار : ديري : ةحارلاب (261)
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 ءلَسْمُي نأ ريغ نم رانلا يف ىقلي نأب ىوشُيو دغاك يف فلي نأ بجي : دمثإلا
 ةيرَهؤَجلا لاحكألا يف عضوي نأ ٌدصقلا ناك نإف «برخأ هُتّيضرأو هُئيربك خّسفت اذإف

 ناك امو «ٌبارش ّآلإو «قفتا نإ رضخألا مئايزارلا ءام يف ءىفطأ «ةيلاجلا لاحكألا وأ

 .لمعتسيو قحسيو «ءارضخلا ةرّبزكلا ءام يف ءىفطأ نيعلا ديربت هب ٌدصقلا

 هيحاون عيمج نم يوتشي ىتح ءيشب بلقيو «ّيقن فزخ ىلع ىوشي هنإف : ربصلا

 .لاحكألا يف لمعتسيو 262!ةيوبسلاب

 «ينيصلا ٍراضّعلا فّرعت نم ءانإ يف ٌعضويو لخنيو قدي نأ بجي : تورزنألا

 ًاظوفحم سمشلا يف عضويو .هرمغي ام رادقم ءاسّنلا نبل وأ ننألا نّبل هيلع ٌبكسيو

 مث هةيِِْشَعو ةركب موي لك كّرمب نأ يغبنيو «تارم كلذ لَعفُي نأ بجيو «رابغلا نم

 .لمعتسيو «قحسيو «ففجي

 قدي مث ,هّبطح ىَقنُيو «هريفاصَع ٌرعش ضارقملاب ضرقي نأ بجي : بيطلا لبس
 .لمعتسيو مُعَنيو لْحْنُي نأ ىلإ نواهملا يف حَتْمَّدلاب كعديو ُرَعَّشلا

 حرطُي مث دوسألا اهّرْشق رِشَقني ىتح ًاديج ًاكرف دّيلاب كرفُي نأ بجي : ةئشألا

 ىتح قديو ءدوجأ ناك رطَملا ءاب ناك نإف ءٌبذعلا ُماملا اهيلع بّكسُيو نواهلا يف

 .اهلخت ُداعُيو لظلا يف فقجي مث تملا لثم ريصي

 يف ضيبلا ٌروشق ٌعضوت نأ بجي : ايتوتلا ُسيلكتو هُسيلكتو ؛ضيبلا روشق ُقْرَح
 «قِرتي نأ ىلإ هيلع َحفنيو ء.جاجز زوك يف لعجُيو ءةَمُكِحلا نيط نم ْتَلِمُع دق ٍرْدِ
 اذإف قداح رانب لايل ثالثو مايأ ةثالث زوكلا يف وهو هيلع دقويف هسيلكت ديمأ اذ اذاف

 موي اهيلع ٌدقويو ٍراَخَف نم ٍردق يف لعجي ءايتوتلاو .لمعتساو ءاملاب ليسغ 66ج

 .لمعتسُتو لسغتو جّرخُت مث ,سّنكتت ىتح ٍرانلا ىلإ داعتو لكلا يف ىفطُنو 42

 همعان نفليو ,(264) رْعَّدلا نم هب قلع ام ىقني نأ بجي : ماشا مّسيربإلا قرح

 .«ةيوبسلاب» لصألا يف (262)

 .(جيتحا) س يف (263)

 .هدِسفي امه هيف ناك ام : لْغّدلا (264)
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 هَقَد نكمي نأ ىلإ فحي هنإف نيل مف ٌران هب لئاقيو ءيتوحنملا ءافرّطلا بشحت ىلع

 ءباشخألا يقاب نم هريغ نكيلف ءافرط ٌبّشحَت كريضحي ملا نإو هٌَدَوْسَي نأ ريغ نم
 دعب هنامزو ةيودألا بيكارت يف رمألا كالم : يزارلا ركب وبأ لاق دوجأ ءافرطلاو

 بكاوكلا لاح ةاعارمو «هتعنص (2650قذحو «ةينالا نسحو «هئاقتناو ءاودلا ٍةّداجتسا

 بطلا ملعب ّرَقُأ نم نإ : لوصفلا يف طارقبأ لوقب ربدتيو «لكاملا لضفلاو «َنيرّيئلاو

 يف هيلإ ٌحاتحُي اميف ريسي (26ةاءرّجِب سيل َميجنتلا نأ ملعي ةّئطِفلا نم ظح هل ناكو

 قادحإ هيلإ هبشتي مل يذلا لضافلا هباتك يف يناحورلا سوسبملا هنإ : لوقي مث ءبطلا
 تارّيعَّتلا نم ٌرهظي امو «ملعلا اذه يف ةميظع ةلالد هل رّمَقلا هنأ ىلع نودقتعم ةفسالفلا

 ةحالفلاو ةحالملا باحصأ دنع ٌمولعم كلذف .هروهظ لوأو هئافتخا دنع ءاوحلا نمف

 ٌبطحو ءِبْذَعلا يفاصلا ءاملاب نوكي نأ ةيودألا نم ٌخَّبطُي ام ٌحبط نأ َملعت نأ يغبنيو

 بشعلا سبايو دُّرَولا ناصغأ وأ «فالخلا رّجشو « موركلا نابضق نم هنع دقوي ام

 .ةيفيكلا ديج رجش لك ةلمجلابو «ةحئارلا بّيطلا

 : اماخُد ذخؤي نأ بجي يتلا ةيودألا ركذ

 «ٌتفرلا يملا رمتلا رزب «ريونصلا ءرذنكلا , ماخلا َربْتعْلا روخبلا دوع كلذ ريبدت و

 سيل ٍةَيل ران ىلع لْغُيو «ساحن نم ةَحيفص ىلع لّعِجُت نأ يغبني ةيودألا هذه «دبزلا

 «عفر درب اذإف ءهتاحُّد يقئري نأ ىلإ كرتيو رورذ افسا نم ءانا هيلع ٌبكيو ناخد اهيف

 .ةخسنلا ف روطسملا نزولا هنم لمعتسيو «بنزأ لجرب ذخأو

 : اهتراصع ذخّوي يتلا ةيودآلا ركذ 4 1 200 :

 «تويله «سدنك عءسآلا «شوجن ٌر رم «نامرلا «بلعتلا بنع «بارشلا «لمحلا ناسل

 .«قدح» لصألا يف (265)
 .طارقبأ لوق لقن ثيح يربطلل 541 ص ةمكحلا سودرف نم هانححصف هرحب» لصألا يف (266)
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 ,جئاّيّزارلا كسح «نامعنلا ٌقئاقش ءرضخألا زوجلا رشق «نوتيزلا ٍقرو قيقد «نويروطنق

 ءاهظفح َتْمُر نإف ءلمعتسيو ءاهؤام ٌرصَتعيو «ةّيرط ذخؤت ةيودألا هذه «ةرفسك
 مو

 .جاجز ءانإ يف اهففجو اهلغاف
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 م
 له ادع

 يلج سرج ىع
 ىبسم وز ند» سكشو

 دحر ايكيا رحاب _ 10 حي كح حا أ ح1 - م تاق

 عباسلا لصفلا

 تاجضنملاو يلاغملا 8

 ٌسنج يه سيل غ َرفَتسُت نأ اهل ةئيهملاو طالخألا : تاجّضنملا نأ ملعت نأ بجي

 تدرأ اذإ : لوقي (طارقبأ) نأل ءهّغارفتسا ٌديرت صخش لك جازم بسحب لب ءٌدحاو

 طلخلا حالصإ ندأف «ةلوهسب هيف يرجي هنم هّجارخإ ديرُت ام لعجاف ءندَبلا ًعارفتسا

 رزبك «لادتعاب تانّخسملاو تابطَرملا ةبحاص ءاطعأب غارفتسالل هدادعتساو يوادوسلا

 ندب لك يف لمعا تنأف «كلذ لكاش امو ريعّشلا ءامو لّمَلا ٍناسلو عزقلاو خيطببل
 .تاجضتملا كل تمّدق كلذلو ( يس

 رق سال

 عوزنم رمحأ بيبز «ددع ةرشع (267)ينادرح َباّنَع : ةّيمعلبلا داوملل جضنم ةفص

 دحاو لك نم ضوضرم ٌكوكحم ٍنسوسلا لصأو رخّذإو سوذوخوطسأ ءفك ءِمَجعلا

 ءاودلا لبق لمعتسيو «لجيو «ىفصُيو «ٌميمجلا ىلغي «ةضبق ةانقلا ةدْعَج «مهارد ةثالث
 .مايأ ةثالث

 لك نم ©692[مجعلا] عوزنم دمحأ بيبزو ٍدرو ُنوجعم : هنم فطلأ جضنم ةفص

 نّسوسلا لصأ ةضبق روتلا ناسل قرو ءددع ةثالث مج رفصأ نيت .مهارد ةرشع دحاو

 .لمعتسيو ىفصُيو ىللغي ءمهرد فصن يكطنصم «مهرد دحاو لك نم جنايزار وأ

 ٌحضنيف ءلوصألا ءام عم برشُي : ةيطارقبلا تاجّلاعملا نم ذوحأم نيتلا بارش

 .بانعلا عاونأ دوجأ يناجرجلا بانعلاو ؛يناجرج اهلعلو ءاذك (267)

 .انتادايز 2 268)
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ىلغيو ءاملا نم هيلع ُدازيو «ةيليلو ًاموي ٌمقنيو «يفاص مام ٍنانمأ ثالث
 «نيتلا أرهتي ىتح 

مث «هيلع بصي نأ لبق ءام يف ركسلا لحيو ىفصيو سرْميو
 لواحم وهو هيلع ىقلي 

 ًاهرد نيرشع عم ًامهرد نيرشع هنم ةبرشلا ؛عفريو ؛ماوق هل ريصي ىتح (26[لغيو]

 ,(270)اهكيبعو ةَبَفْلا طالخألا جضني هناف «لوصألا عام نم

 00 يس

 .«اهتيلتو» ب يف (270)
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_- 
 قم لمع

 َيَرجا) يض) ىجج
 ىصسموزلا نا» سكض)

 يتيايايامحب كك نمارخم تلا ق1 توات

 نماثلا لصفلا

 تالّهَسملا عاونأو ءصارقألاو بوبحلا يف

 ٌصقنُيو ءرصبلا لْجّيو «سأرلا .عاجوأو نِفَعلا مغلبلا نم عفانلا اياقوقلا بح ةفص

 ,ىرطوقسأ رْبصو ءيكطنصم ذخؤؤي : سونيلا+ وهو ةئيدرلا لوضفلا نكبلا نع
 دحاو لك قدي ءزج ٍدحاو لك نم ؛حلصملا لظنحلا محشو ءايئومقسو «نيتنسفاو
 .مهرد ىلإ قناود ةسمخ هنم ةبرشلا ءارابك ©7!)بِّبَحْيَو عمجُيو «لخنيو ؛هِتّدِحب

 ةرّجش يف ةدحاو نوكت (272)ةلظنح نم ذختُي نأ رذحيلف : لظنخلا محش '. امأو

 ريغلا رفصألا لّظنحلا نم ُديَجلا ُمحشلا ٌدَحَُي نأ يغبني نكلو ءقّلْطُم مس اهَّمحش نإف

 لاقثم لظْنَح محش ليقاثم ةعبرأ لك ىلع لمجي نأ وهو «حلصُيلف «ةبح نم .يقنلا «نِفَع
 روكذملا نزولا ذوي كح دعب م فقحو سصرقي م ءأدج طلشم نأ لإ قوات

 لمعَتسُيف محشلا نم

 ذخ وي ءاهتع لوضفلا ٌردحيو «ةدعملاو سأرلل عفانلا : ةريبكلا راما بح ةفص
 جليلهإ ءفصنو نامهرد يدنه حلم ؛مهارد ةعبرأ ضيبأ (27ة)درث مهارد ةتس جرايأ
 .رتاف عامي فصنو نامهرد هيه ةبرشلا ءببكيو عام نجعيو قد مار ةعيرأ رفصأ

 .(بنتجتيو) لصألا يف (271)

 .(ةطنح» لصألا يف (272)
 .(ديرت#» لصألا يف (273)

522 



 ةرشع دحاو لك نم يلباكو رفصأ جليلهإ ءرّصَبلا يّوقيو ؛غامدلا يقنيو «ناطرّسسلاو

 جييافسبو سذوخ وطسا ءامهرد نيرشع يرطوقسا ربيص ,مهارد هسمخ كديزت «مهارد

 (مهرد (275)نوقيراغ نامهرد دوسأ (274) قب رح «مهارد ةتس دحاو لك نم نوميتفأو

 ءامهرد نورشع ارقُيَف جرايأ «مهارد ةثالث دحاو لك نم ٍلّبَج ©75جنتوفو «لفنرق
 ّتقو فصنو نامهرد ةبرشلا ءبّبحيو نجعيو ٌعيمجلا قدي ,مهرد ملصملا لظنحلا ُمحش

 «ماروألا نم عفنيو «فارطألاو سأرلا يقني ةني: «نوناقلا نم ذوخأم:يكمرَبلا بح ةفص

 محشو «يرطوقسأ ربص ذخؤوي .هطالخأ بذجلا يف يصقتسيو «هيلع مانيو برشُي

 ناسّلَبلا ٌبحو «ينيص رادو «لّبتسو «نارفعز «ليقاثم ةعبس دحاو لك نم رّيدملا لظنحلا

 فصن ةخيلس «لاقثم ٍدحاو لك نم ءاينومقسو «يمور نيتنسفأو يكطصُمو نوراسأو

 ذخؤيو ءولح زول نهدب ديلا حسميو «ُبّبحيو رتاف ءامب نَجْعُيو ًامعان ًاَقد قدي «لاقثم
 ةماتلا ةبرشلاو «ةبح رشع دحأ هرثكأو «تابح ثالث هلقأ ءاهسُيُيو ةعيبطلا نيل ردقب هنم

 .هشارف ىلإ يوأي نيح نيمهرد نزو

 دامرألاو حورقلا 277041 ٍدادتشا دنع ِةَعيبطلا نيلت يف لّمْعَتسي:فيطل بح ةفص

 ةدومحم زج سوسلا ٌبر «ءزج اريثك ذخؤي «ةّيوقلا تالُهَسملا ٌةوقلا ليتحت ل اذإ

 .عفان مهرد هنم ةبرشلا «لمعتسيو اج لمعي ءءزج فصن ةيوشم ةيكاطنا

 ةباتك نم (باشعلا راطيبلا نب نيدلا ءايضإ نع لوقنم ءلافطألا ةعمدأل ىقنم ةفص

 نهد ريسيو ىلرم حجسفنب هلثمب طلخو ءًأشيرج قس اذإ ءدوسألا جليلهالا (ينْعَملا»

 .ةصاخ نايبصلا نيعأو نمزملا ٌدّمرلا عفت ءركس ليلق عم ليعتسا مث ءزول

 «بّيشلا عارسإ عنميو «مغالبلا نم ًءاعمألاو ةدعملا يقني :يكمربلاب فرعي ءاود ةفص

 .هقيرح» لصألا يف (274)

 .«نوقيراغا» لصألا يف (275)

 .0حئنوف» لصألا يف (2769)

 .4ملالا» لصالا. يف (277)
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 نم دبرتو ْجليلَبو ٍلباكو دوسأو رفصأ جليلهإ ذخؤوي «دودلا لتقيو ؛غامدلا نم هطحيو

 ذختيو «ذينافلا لحي عيمجلا نزو لثم ©2780ذيناف «ناءزج سمرت «نيءْرَج دحاو لك

 ةثالث صرق لك ءًاصارقأ ذختيو «ةروكذملا ةيودألا هب نسعتو ءيوقلا بالجلاك هنم

 «جييافسبو سوذوخوطسأ عرصلا نم عفنيف «ةيودألا هذه ىلإ فاضي دقو .مهارد

 لثم ذينافلا لعجُيو ءءزج فصن ٍدحاو لك نم «نوراسأو «ةّحياسو «يكطصُمو
 ةبرشلا ؛مهارد ةرشع ٌصرقلا ءًاضيأ ًاصارقأ هنم لمعيو «ةدرفمب ذينافلا ىفصيو «ةلمجلا

 .رتاق راح ءامب دحاو ّصرق عيمجلا نم

 ٌقوحسم ٌنسباي جسفتب ذخؤي «قفرب معلبلاو ءارفصلا لّهسي ,جسفنبلا بح ةفص

 مهارد ةسمخ سوسلا بر مهارد ةعبرأ اينومقس ًامهرد نيرشع درت «مهارد ةرشع

 .رتاف ءامب مهارد ةعبرأ هنم ةبرشلا «بّييو ليو لكنيو قدي

 رفصأ ٌجليلهإو «دبرت «نامهرد يركسع جسفنب : يناتسراميبلا جسفنبلا صرق ةفص

 ةحافت يف ةيوشم ةيكاطنا ةّدومحم «قيناود ةعَبرأ سوسلا بر ؛مهرد دحاو لك نم

 ءرتاف ءامب برشيو هقوقدم عّمجي ءءزج عبر دحاو لك نم ءاريثكو «نوسينأ «قئاد

 .ةدحاو ةبرش يهو

 ,ةيقوأ دْبيرُت «قاوأ رشع ركس : (ينارحلا نورهز) نع جّسفنبلا صرق ةفص

 نم ةبرشلا ةيقوأ ثلث اينوقمس «ةيقوأ فصن دحاو لك نم سوسلا برو «نوقيراغأ

 .ًامهرد رشع ةعبرأ عيمجلا

 سوسلا بر ؛مّهرد ةثام جسفنب : ًاضيأ نورهز نع يلاتسراميبلا جسفنب صرق
 «فصنو ًامهرد رشع ينثا ٍدحاو لك نم يدنه جسفنب «نوسينأ ءأمهرد نورشعو ةسمخ
 غامدلا ةّيِقنتو ُهَتيوقت ٌتدرأ نإو «ٌراح ءامب مهارد ةرشع ةبرّشلا ,مهارد ةرشع اينومقس

 .عفان ءارقيف جرايأ لاقثم هيلإ ٌتفضأ

 ؛ةيومدلاو ةيوارفصلا دامرألاو حورقلاو روثبلا يف لمعتسي «ففيطل جسفنب صرق

 هيف ءاودلا اذه رظناو 387/3 نوناقلا نم هانححصف «ةلمهملا لادلاب هدينافد لصألا يف (278)

 .اضيأ
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 نم يوشم اينومقتس «ناقناد سوسلا بر ءمهرد فصن دبرُت «لاقثم جسفنب ذخؤي

 .ركس «مهارد ٍةسمخ عم لمعتسُيو نّبعُي «قناد ىلإ ٍتاَّبح ّتس

 .امامحو «لفلف رادو «ضيبأ لفلف ذخؤي : رْبَص الب لومعملا سونيلاج جرايأ

 رزبو (نأرفعزو «يدنه جداسو «ةريرذلا بصقو «بيطلا لبنس ءرزم ءطسقو

 دحاو لك نم يقّبَجلا باذّسلا رزبو ةرجنألا رزبو ءاحرق رقاعو ءنوسينأو «سفّركلا

 .ةدرابلا ةيمّقلَبلا ضارمألا يف لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لسعب عمجيو قديو عمجي ؛ءزج

 ناسلبلا ٌبحو «لبنسو ,ءيكطصَم ذخؤي ؛يهلألا ءاودلا يأ ءارقيف جرايأ ةفص

 ربص «ءزج دحاو لك نم يمور نوراسوأو «ةخيلّسو «نارفعزو «ينيص ٌرادو «هٌدوعو

 ىلإ ًافاضم وأ ءاملاب ًانوجعم لمعتسيو ةريرحب لكنيو قدي « عيمجلا فعض ىرطوقسأ

 بسحب كلذو «مهرد هريغ ىلإ ًافاضمو «نامهرد هدرفمب هنم ةبرشلا ؛ةيودألا نم هريغ

 رّصَبلا ّدحُْيو ءلوضفلا ٌرّدحيو ةَدِعَّملاو سأرلل يَقَتُم وهو ءهجازمو هل لمعتسملا نس
 .راحلا ءاملاو لسعلا عم هب رغَرْعَت اذإ ةصاخو

 .مهرد رهاظلا ٌرورجم نيفرطلا ٌعَّمصم فّوجأ ضيبأ دبرُت : جِراَيأ بح ةفص

 ؛يناردنأ حلمو ءدوسأ جليلهإو ,سوس برو ءاريثك ,مهرد شه ضيبأ نوقيراغأ

 عمجيو هِتَدِج لع دحاو لك قدي ؛مّهرد عبر ٍدحاو لك نم «قرزأ لقُّمو ©27دنوارو

 بيجو يطا سفرَكلا ءامب لبجي ,مهارد ةعبرأ اينومقس «لاقثم جرايأ اهيلع ىقليو

 .ىلاعت هللا اش نإ «عفان .رَحّتسلا ٌتقو ٌعلبيو صّمحلا لثم

 ربصلا بح وه : ربكألا امأ ,رفصألا رايبشلا بحب فرعيو : رايبشلا ٌبح ةفص

 مهارد ةثالث ربص : ْغامّدلاو ةّدعملل يقنملا وهو «ةيناثلا ةخسنلا هذه دعب روكذملا

 نيمهرد ىلإ لاقثم : ةبرشلا (بّبكيو قدي ءمهرد دحاو لك نم درو رزو يكطصُم .

 «ليل : يسرافلاب «بش» نأل «ليللا ٌقيفر وه ذإ مسالا اذهب يمس كلذلو «مونلا دنع

 .(راي» : قيفرلاو

 .مسالا اذهب وه ام ةدرفملا ةيودألا نم ملعن الو «دنار» لصألا يف (279)
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 ءمهرد فصن دبرت «مهرد ارقيف جرايأ : هعيمج ندبلاو سأرلا عجول بح ةفص

 ٍلباك جليلهإ ,نامهرد نيتنسفأ «ناقئاد نوميتفأ «قناد نوسينأ ,.مهرد عبر نوقيراغأ

 .مهارد ةثالث ةبرشلا «ببحيو لّخنيو عيمجلا قدي «قناد يطفن جليلب .مهرد فصن

 مهارد ةرشع يرطوقسأ ربص : ربكألا رايبشلا بحب فرعيو رْبّصلا بح ةفص

 ءامب ببحي «ءمهرد فصن نارفعز ,مهارد ةسمخ ٍدحاو لك نم يلباك جليلهإو درو

 .لاقثم ةَبرشلا «قرزأ لقم هيف ٌعقتنم يطَبّتلا سفّركلا

 : (لصافملا للع) باتك نم «يزارلل «لادتعاب مغلبلاو ءارفصلا جرخي اود ةفص

 لاطرأ ةثالثب كلذ خبطي مهارد ةرشع ضيبأ دبرُت ءمهارد ةرشع رفصأ جليلهإ ذخْؤي

 «عفان «برشيو «مهارد ةرشع ضيبأ ركس هيلع ىقليو «لطر «8)ثلث ىقبي ىتح ءام
 .مُهْلَيَو ءارفص نم ةّبكرُملا ٍدامرألا يف ةصاخو

 ةيوارفّصلا ٍدامرألا يف لّمعتسي ءوّدلا ّجيهو ُنّكسيو ّمْعلبلا لّهسي ,خوبطم ٌةفص
 نورشع باّنع «ددع ةعبس صاخجأ ,مهارد ةثالث ع وزنم رفصأ جليلهإ دخ وي ةيوُمَّدلاَو

 بهذي ىتح ءام فصنو لطرب ٌعيمجلا ٌحبطي ءأمهرد نورشع عوزنم بيبز «ددع

 سرميو ,مهارد ةعبرأ ربنش رايخ لسع ةيفصتلا دعب ىقليو «ىفصيو سرميو «,فصنلا

 ظ .ىلاعت هللا اش نإ «عفان «برشُيو

 دوسأ جليلهإ ذخؤوي «ةصاخ ءادوسلا ةّرُملا جرخُي «يزارلل نوميتفألا خوبطم ةفص

 ةعبس يكماّتس ءمهارد ةسمخ دحاو لك نم سوذوخوطسأو حييافسب ءامهرد نورشع

 ةرشع نوميتفأ هيلع حرطيو ءدحاو لطر ىَّقبي ىتح ءام لاطرأ ةّنالثب خبطي «مهارد

 ةثالثو «نوقيراغأ مهرد لخوؤيو «ىفصيو سرك م ةليل كرتيو ءرانلا نع لّرَنيو مهارد

 قحسي «سيطانغملا رجح مهرد عبرو «دوسأ قبرك مهرد عبرو («يدنه حلم ,مهارد

 .عفان يم ىلع لطر فصن هنم برشيو «خوبطملاب طلخيو لخنيو

 نيَعلا ٍقورعو بّصَعلا يف ةَّدّسلاب صتخم (ةيطارقبلا تاجلاعمل) نم ءلهسم ةفص

 .«يثلث» لصألا يف (280)
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 دحاو لك نم نوسينأو «سفّرككلا رزب «مهارد ثالث ٍدحاو .لك نم هوفلاو ّرُملا ذخؤي

 لك نم «سوذوخوطسأو «يكَمائسو ٌرتعص «مهارد ةثالث افوّرلا قرو مهارد ةعبرأ

 نيبجنرتو «يدنه رع «مهارد ةسمخ (282)ع وزنم (281) يفئاط بيبز «مهارد ةعبرأ دحاو

 - ىلإ ءام ©83)نانمأ ةئالثب خبطي «ةرشع ضيبأ نيت ءامهرد رشع ةسمخ دحاو لك نم

 دزربط ركس مهارد ةعبس عم «مهرد ةئام تزو : ةبرشلا ىفصيو ءْثْلّقلا ىلع ىقبي نأ

 نيترم عوبسألا يف كلذ لمعتسي «رتاف رجس برشيو «ولح زول نهد ةقعلمو «قوقدم
 ضيرملا لاح لمتحا اذإ

 ةيئامث ٌضوضرم عوزنم رفصأ جليلهإ ذخؤي ءءادوسلاو ءارفصلا لهسي جتخب ةفص
 حاقفو احرف رقاع «مهارد ةعبرأ يمهور نيتنسفأ ,مهارد ةعبرأ دوسأ جليلهإ ,مهارد

 جّلمأو «جليلَبو ءعطقم نوقيراغا «نامهرد دحاو لك نم ؛يدنه جداسو «رخذالا

 «جئايزارو ءيكطصُمو «جسفنب قروو «رمحأ قرو «لاقثم دحاو لك نم جييافسبو

 ةرشع عوزنم يدنه رمت ءمهارد ةسمخ رّبْئْشرايخ بل «لاقثم ٍدحاو لك نم ,توشكأو

 خبطيو كلذ عمجي ءفك دحاو لك نم ؛مجُعلا ع وزنم بييزو «بانُعو «صاخجأ «مهارد
 مايأ ةثالث ةركب برشيو ىفصيو َسَرميو «ىلطر فصن ىقبي نأ ىلإ ٍءام لاطرأ ةعبرأب

 مَهْرِ عبر ةدومحم «لاقثم دُبرُت ءارقيف جرايأ لاقثم هيف ٌباذُي نأ دعب ةمدقتم ةيمح ىلع

 ٍدزربط ركس عم يّقابلا َّتْليلا برشيف الإو ٌةيافك لهسأ نإف «ةيقوأ ىركس ٌبالج

 رجسفنب نيَمَهرد وأ دراب ءامب انوطقررب نيم رد نزو لاهسإلا عاطقنا لعب قوحسم

 نإ «عفان «بالجب ءاملا ضوعيو «جابربز جورف وأ فورخ محل هيلع ٌماعلطلاو ؛بالجي
 هللا اش

 كرّولاو لصافُملا نم هجرخيو يوقيو ةصاخ مَلبلا لهسي «يزارلل دْبرُعلا بارش
 ُكلرتيو ؛حارق ءام لاطرأ ةثالث هيلع بصي دّيرُت لطر ذجؤي ءندَبلا يلاعأ نم هرّدحيو

 .ةمركملا ةكم نم ةبيرقلا دلبلا «فئاطلا بنع بيبز : ديري (281)

 . ىونلا يأ  مجعلا عوزنم : ديري (282)

 .«انمأ» لصألا يف (283)

527 



 نإف ءدْبرلا ىفصي مث ء«فيّصلا مايأ يف سمشلا يف سأرلا ةدودسم ةينا يف مايأ ةرشع

 هيسفن ريبدتلا اذهب رّبديو ءرخا ءام هيلع بص الإو ب مر ةتبلا همعط بهذ دق ناك

 ريصي ىتح ةنّيل رانب ٌحبطيو «دزربطلا ركسلا نم نالطر هيلع ىقلُيو هلك ءاملا عمجي مث

 طلخ نم ةحلاص سلام فلخيف «بالجلا نم ىقسُي اك هنم ىقسُيو «بالجلا ماوق يف

 يف لوألا لمع نع فلختي ال هنإف رانلاب هذختاف اعيرس يوتسي نأ كديرأ نإو ؛يمغلب
 .لوألا نوللا ٌءافص هل نوكي ال نكل «قوقلا

 فيّصلا نامز يف ثدحي دق هنأل انهاه هتركذ امنإو ءرركملا درولا بارش ةفص

 عم هب غارفتسالا اهيف 2849يفكيو ءضحم ةيوارفص ادامرأ نيقهارملاو بابشلا ةصاخخو
 ءازجأ ةرشع يف ٌحَبطيو ؛يرطلا رمحألا ٌدرولا نم ذخؤي .مهدعم ةيوقتو مهتجزمأ ليدعت

 ردق ىلع ٍتاعفد ةدع كلذك هضوع ُداعيو ُدرولا رصتعيو ءءزج هنم. بهذي ىتح ءام
 نم يقب ام ذخؤي مث هفصن ىقبي نأ هلقأو ءاملا ٌرْشُع ىقبي نأ هرثكأو توق دارُي ام

 ,نيبجنكسلا ماوق ىطعيو ءايقن اركس هلثم هب دشيف درولا هيف ررك دق يذلا ءامل

 رشع ةسمخ عم ءامهرد نيرشع نايبصللو جلث ًامهرد نيثالث عم ًامهرد نوعبرأ : ةبرشلا

 عفان ءاضيل ءارفصلا ريغ نم ةقيقر ًأطالخأ لهسيو هرصعب نيعي ّجلثلا نإف ,جلث ًامهرد

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .«ىقليو» لصألا يف (284)
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- 
 ع ع

 ىسمور»» نيد سكس)
 ديايدكي اركاب _ اا هج كح عت عمت ل تحرس

 عيماتلا لصفلا

 لاعّسلا ةيوذأ نم ضعبو ,تاقوعُللا ف

 باّنُع ذخؤي ءةيوَّمَّدلاو ةيوارفّصلا دامرألا يف لمعتسي :فّْطَلُم نيلم قوعل ةفص

 دحاو لك نم رفولينو ءٌيسفنب ؛ددع ٌرشع ةسمخ دحاو لك نم «صاّجاو «ناتسبسو

 فصن يف ىقلي ءمهارد ةثالث ةقرخ يف رورصم ّحوزنم رفصأ جليلهإ ءمهارد ةعبرأ

 ةعبس دحاو لك نم ءِربنش رايخ لسعو ٌنيبجنرت هيلع ىقليو «ٌعيمجلا ىفصيو ؛نايّلكلا
 .رحّسلا تقو لمعتسي «لاقثم ولح زول نهد ءمهارد ةسمخ تابن ركس «ءمهارد

 نّيليو قفرب مُهلبلاو ًءارفصلا جرخي فيطل لّهسم وهو : ربنش رايخلا قوعُل ةفص
 بّصق نم ذخؤي «هتلئاغ ةمالسل لماوحلا ءاسّنلاو ٌمضارملاو ٌلافطألا هب ©8؟2لّهسيو

 ةرشع تابن ركس اهيلإ فاضيو «رتاف ءامب جرختسي ًامهرد نوعبرأو ةسمخ ريتش رايخلا

 نسلا ةبسنو ةجاحلا بسحب تايؤَقملا نم هيلع لعجي «لاقنم ولح زول نهد «مهارد

 . ضرملاو

 ءصاجأو ءشمشم ذخؤي ,غامّدلاو ةدعملل ىَقَتملا يدنه رمثلا قوعُن ةفص

 رهز مهارد ةرشع يدنه رحمك ,ددع ةبح نورشع دحاو لك نم «ناتسبسو «بانعو

 دحاو لك نم ىزابحُم رزبو «يمطخ رزب ؛مهارد ةثالث دحاو لك نم رفولينو «جسفنب

 لك نم دْرَو اًذاَبو يعاكش «ةضبق دحاو لك نم ةّيرط ءابدنهو «عنعن مهارد ةعبرأ

 سوذوخوطسأ «ضوضرم ٌسباي ذخؤي الإو ءفك ءرّضَح نإ يرط درو «ةضبق دحاو

 .(«لهسي نأ» لصألا يف (285)
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 فصن يف ىقلُي «مهارد ةثالث.دحاو لك نم نيعوزنم رفصأو يلباك جليلهإ «مهارد ةعبرأ

 ,خبطلا رخآ ىقلُي اذهو َناَنِك ةقرخ يف ٌرورصم مهارد ةثالث يسطيرقا نوميتفأ خبطلا

 ضري ءمهارد ةثالث ضييبأ دير ,مهأرد ةعبرأ دحاو لك نم رعت رزبو هءاّنِق رزبو

 دحاو لك نم عايتادد ًاضوضرم ًادورجم سوّسسلا قرع خبطلا طسو يف ىقليو عيمجلا

 رشع ةسمخو «ربنشرايخ سولف ًامهرد نيرشعو ةسمخ ىلع ٍىفصي و عيمجلا ىلغي «نامهرد

 نوعبرأ دزربط ركس هيلع ىقليو «رانلا ىلع ىلغُيو «ةيناث ىفصُيو سرميو ؛نيبجُنرُ ًامهرد

 ُشمشملاو صاخألا خبطلا تقو هيلإ داعُيو لزنُي مث «ماوق هلو ذخؤي نأ ىلإ دقَعُيو ءأمهرد

 نم ريشابطو «بيط دنوار رانلا ىلع نم لزن اذإ هيلع ىقلُي مث هب ىبريو هيف ّجضديل

 تافاح بيط ًافيص لصفلا ناك نإو ءمهرد روخبلا ٌدوع «لاقثم دحاو لك
 هيف لولحم ِكسم ريسيب ءاتش ناك نإو ءٍدرو ءامب ًالولحم روفاك ليلقب 286يتنمدلا

 مهارد ةسمخ هيلع ىَقلُي مث «جازملا بسحب لعفا ءتكيِش اهّيأ هيف ىَقلُت نأ تدرأ نإو

 وأ نيترم عوبسألا يف هنم لمعتسيو «نطابلا ٍنوهدم ءانإ يف عفريو ءولح زول ُنهد

 صاخجالا نمو «مهارد ةرّشع ىلإ َمهارد ةسمخ نزو نم ٍةرم لك يف «تارم ثالث
 ليدعتو ةعيبطلا نييلت يف ٌديفم ءاود هنإف َعيبطلا ٍنييلت يف ةجاحلا بسحبو شيشملاو
 .عفات «صخش لك بسحب هتادرفم نم ّصقنو هيف دز تنأو ءرجازملا

 ٌراحلا لاعّسلا نم ٌُديفيو ءقرارحلا نم ٌعفنيو «ٌمبطلا نيلي نوناقلا نم قوعُل ةفص
 ءامهرد نوعبرأ ىقنم رمحأ ٌبيبز ءددع نيسمخ رابك باّنَع بح نيتس ناتسيس ذخ وب

 ءًامهرد نوثالث ضوضرم رّشقم سوسلا لصأ ءامهرد نورشع هّبَح نم ىقنم ربنش رايخ

 دأب ىتح خبطُيو ذيناف هيلع ىقلُيو ىفصي مث ءلطر ىقبي ىتح ءام لاطر أ ةعبس خبطي

 ؛ىقلي ام ٌرادقم ةريرحب ًالوخنم ءالقابلا ٌقيقد هعم ُحَبْطُي لاعس مث ناك نإف ءلّسَعلا ٌماوق

 عفان موي لك ةركب مهارد ةسمخ هنم ةَبرشلا ءلمعتسيو عفريو ِوْلُح زول نهُد ليلقو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 ” اع 1 هع مم م خخ هم ةيعاي 5 سا م ع
 رزبو «ةلئاس ةعيمو «نيّرشقم ولح وأ رم رول دخؤي : سبايلا لاعسلل قوعل ةفص

 .ةداع ساحتلا نم نوكيو «رانلا ىلع لئاوسلا هيف ىلغت ريبك ءاعو : تسّدلا (286)
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 ,ذينافو ءركسو ؛مهارد ةعست دحاو لك نم يبَرَع غمصو ءاريثكو «نوسينأو ءناّتك
 .لمعتسيو « جي ايزارلا ءامب نجبْمُيو «قدي ,مهارد ةسمخ دحاو لك نم

 هنم بودي ام علتيي نأ ليلعلا رَمْويو ءناسللا تحت ٌعضويو : لاعسلا ٌبح ةفص
 نم وهو َةّبِصَقلا للع رئاسو ءيتوصلا .عاطقناو «ةئرلا ةّبصَق ةئوشُح نم عفني هنإف
 ؛ليقاثم ثالث دحاو لك نم اريثكو ءينَرَع ٌعمص ذخؤي : نوناقلا بحاص تاراتخم
 فصن سوسلا ٌةراصع «لاقثم ٌنارفعزو ءفصنو لاقثم دحاو لك نم رّدنكو ٌرُم
 ءالقابلا لثم ببي هب نّجعُي هتيافك رادقم ٌولح ٌبارش «تارْمَت ثالث محلا رمت «لاقثم

 .ًارامنو اليل ٍناسللا تحت ٌعضويو

 دحاو لك نم «عوزنم رمحأ ٌبيبزو «سوسلا بر ذخؤي : كلذ لثمل رخا بح
 ءمهرد دحاو لك نم «رشفم ءاّثَقْلا رزبيو ءاريثكو «يبرع ٌعمِصو ياّشن ءمهارد ةناداث

 «سمرتلا لثم ابح لمعيو «ءلجرفسلا باعل ءامب وأ ءانوطق رربلا ءاب نججعيو لخنيو قدي
 كل ُثتركذ امئإو .ىلاعت هللا اش نإ عفان .هنم ٌبوُذَي ام ٌعلتبيو ءناسللا تحت ٌعّضويو
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 . ف

 َيرج> قرا ىج
 يرايياحي _ 1[ نووحمي تا تأ ل جحد

 رشاعلا لصفلا

 هسبح و «ْثْمَطلا راردإ ةيودأو ,تاعوقثلا يف

 يف حرطُيو «ةلوسغّملا ريغ ءابدنملا ءام رصعي احلا عادصلل : ربصلا عيقن ةفص

 نم برشي مث ًالَحْنَي ىح ناكرتيو ءاريثكلا نم ءيشو ديلا ريثصلا نم ميش اهئام
 .عفان ,ةجاحلا ردقب

 ذخؤوي ٌةَعلاب ةيقنت ةّدِعَملاو سأرلا ىقنيو «يملَبلا درابلا عادصلل ربصلا عيقن ةفص
 لصأو «جئايزارلا لصأ «مهارد ةرشع دحاو لك نم ,جلمأو «جليلبو .دوسأ ٌجليلهإ
 مهارد ٌةينامك ٍدحاو لك نم «ينوُجئامسألا نّسْدّملا لصأو ءريذالا لصأو «سفركلا

 لك نم درو اذابو ,287)يعاكش ؛مهارد ةعبرأ لبحاو لك نم ءةَريرّذل بّصقو «لبتس
 ىتح ءام لاطرأ ةسمخب ٌعيمجلا ٌحَبطي :2880نامهرد لَظْنَح محش «مهارد ةسمخ دحاو
 يف سمشلا يف لعجيو «ةيقوأ يرطوقسالا ربصلا نم هيف حرطيو «فصنو لطَر ىقيي
 .نُيئيقوأ ىلإ ةيقوأ نم ةجاحلا دنع ىقسُيو. «مايأ ةثالث جاجز ءانإ

 دحاو لك نم صاخإو بانع خوي هللا همحر (289)هعاصل يسم عوقن ةفص

 رفولين «مهارد ةرشع رمح|ا درو ءامهرد نورشع (250)ع وزنم يدنه رمت (ةبح نوثالث

 .دمتعملاو ؛قوريبلل ةنديصلا يف امك هابلأ ام باوصلاو ءعاكش : لصألا يف (287)
 .هرثكأ ىلع هبنن ملو ؛باتكلا يف ريثك اذهو : لوقأ «نيمهرد» : لصألا يف (288)
 ء.اذك (289)

 .ىوتلا عوزنم يأ (2290)
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 رزبو ءابدنه رزب «مهارد ةثالث يكّمانم ءامهرد نورشع «291)- رئهاش هارد ةسمخ
3 0 : 330 0 ّ - 0 

 جليلبو «جسفنبو «سوسلا لصا ,مهارد ةن الث دحاو لك نم رو ناسلو «ثوشك

 عرق رزبو «رايخ رزبو «ءاثق رزب مهارد ةثالث دحاو لك نم ؛نيضوضرم 6” 30جلمأو

 «نيع وزنم ٍلباكو رفصا جليلهإو ةرفسكو «نامر بح ءمهارد ةرشع دحاو لك نم

 يام لاطرأ ةرشع يف عَقْنْيَو كلذ عمجُي مهارد ةسمخ دحاو لك نم لّمَحلا ناسلو

 3 مايا ةرشع وأ رع وبسا ةليف ةيشعو ةودغ كرخيو ٍسمشلا ُق عضويو أديج هسار

 «ضيرملا ةوق لمتحت ام بسحب نيعبرأ ىلإ ًامهرد نيثالث موي لك ةادغ ءاملا نم دخْؤي

 ًاينمرأ ًارجح ناقئادو ءاقوقدم نيطقيلا رزب ل لاقثم برشلا ّتقو هيلع ىقليو

 ةيقوأو «ريشابط مهرد عيرو «سيراأب ريما ةراصع مهرد فصنو (293)الوسغم

 .مرصح ءامب روزب ءاذغلاو ءولح زول مهردو «بالج ةيقوأو «لخ ريعب نامرلا نيبَبْنكيس

 قرعو ءمجعلا ع ورنم بيبزو «نأتسبسو «بانعو «صاخجإ : لدتعم عوقن ةفص

 هيلإ ٌتفضأ ملَبلا عارفتسا تدرأ نإو «بالج ىلع ىفصيو ىلغي «جئايزارو ءسوسلا

 ناك نإ .دبرتلاو «ءلظنخلا محشو «نوقيراٌعلاو «لباكلا جليلهإلاو «يافسبلاو انسلا

 .يراجملا نم ةديعّبلا عيضاوملاو لصافملا يف طلخلا

 رّبكلا لصأ روشقو «ثفاغو «نوميتفأ هيلإ تفضأ ءادوسلا غارفتسا تدرأ نإو

 .افرططلا

 ءاثق رزب هيلإ تفضأ لوبلا ٌراردإو ددّنسلا ٌحيتفت غارفتسالا عم ٌضرفلا ناك نإو

 .سفرك رزبو خيطبو رايخو

 .ةلمهملا ءاحلاب (حرتهاش» لصألا يف (291)

 .ةلمهملاءاحلاب «حلمأ» لصألا يف (292)
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 رزب هيلإ ٌتفضأو «عزقلا ٌبحف : ٍدودلا ٌجارخخإ غارفتسالا عم ٌضرغلا ناك نإو

 .حنرتأو «ليبنقو «لينلا ٌبحو نست

 .نويرزامو ؛جنيبكسو «ليوط دْنَوا رز هيلإ تفضأ رفصألا ءاملا لاهسإ ٌتدرأ نإو

 «سيراب ريمألاو ؛نيتنسفألاو ءدْزَولا هيلإ ٌتفضأ ةراحلا ٍدِكلا ًةيوقت 294)تدرأ نإو

 .دئ رارلاو

 .عّئعنو لجرفس ٌعاطقأو ءنامّرلا بح هيف ىّقلا ٌةفيعض ةدعملا تناك نإو

 تف نإو ءلّمَحلا ّناسلو ءروثلا ناسلو «جورّذابلا هيف لأ ًافيعض ُبْلَقلا ناك ناو

 انلق املك رّدقتلو ءولُح زول ّنهدو ءَقَرْرَألا لغم او ءاريثكلا هيلإ فيضأ َريحَّرلاو جّنشنلا
 ال نم مهنمو «يوقلا ءاودلاب الإ هُنَدَب لعفني ال نم سانل ١ ّنمف ,(295جازملا بتسحب

 ءاودلا ْمَكْشي نم سانلا نمو ءلهسلا فيعضلا ٌءاودلا هيف بحتسيو يوقلل لعفني

 .كلذ ملعاف ءرطع ِكسمب طَلْخُي نأ الإ لّهسمب لعفني ال نم مهنمو ,هلّهسيف

 : ًاررض ٌبِقعي الو ءهلعف يف ءىطخي الو ,ٌديفم وهو ءثُمطلا راردإل عوقن ةفص

 ؛مهأرد ةثالث دحاو لك نم جب ايزارو «سفرّكلا رزب .مهارد ةسمخ خيطب رزب لخ وي

 نيتتسفأو بيطلا لبتس «نامهرد ©2962غيشمارطكشم «نامهرد يربلا رزبلا ءرّرَجلا رب

 لاطرأ ةثالث اهيلع ٌبصيو ةنيْنَف يف لعجتو ةيودألا ضر .مهأرد ةعبرأ دحاو لك نم

 موي لك ءاملا اذه نم ىقسيو «ءفاد تيب يف ليللابو ءسمشلا يف رابنلاب ُكرتيو ءءام
 .موي لك ةركب بررشيو ءمهرد ولح رول نهد هيلع ٌبِصيو ءامهرد نيعبرأ

 ءامب ْحَّبطُي عزج رافلا ءرخ زج نيجَعلا حلم ذخ وب : تكللذ لثل ةجزرف ةفص

 .هتقول ٌتمطلا ٌرِدُي هنإف ؛لّمعتسيو لقفيو دّرييو ٌركس هيلع ىَقليو «كّرتيو

 ةَوق مهرد فصن لَهْبألا نم ذخؤيو : ًايوق ٌسابتحالا ناك اذإ ؛كلذل رخآ

 .لمعتسُيو لكفيو ةّوفلا ءامب لبجيو قدي مهرد فصن نيغاّبصلا
 .«ضرغلا ناك نإو» ب يف (294)

 .(عابطلا» ب يف (295)

 .499 ص دمتعملا نم هانححصف «غيشمارطشم لصالا يف (296)
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 ءدرَو رزو «ةّيلقم ةسباي ةرفسكو «قّرحم لّيأ نرق ذخْؤي : ٌَضْيَحلا ُسبحي ءاود ةفص

 دحاو لك نم «نْيَوَحَأ ْمَدو ءابَرْهَك ءنامهرد ٍدحاو لك نم قامّسلا ٌنهدو ءساآ ٌبحو

 برب طلخُيو قدي ءفصنو مهرد دحاو لك نم ّصِّمَحم ءاشنو ؛ييبرع ٌممص ؛مهرد

 ٍرافص يف لاقثم نو مونلا دنعو ءمهارد ةئالث ةبرشلا «رموي لك ٌةركب لّمعتسيو ءسآلا

 .ةربق ةضيب

 : نّبللا ٌرديو ٌعِطَفنيف ءاَهَضيح ردي تناك اذإ ةَعِضْرُملا ةناع هب دّمضت ٍدامض ةفص

 لَبْجُيو لُخْنُيو قدي «ءافرطلا ةرمثو «سآلا ٌّبحو ءنامّرلا ٌروشقو جف صفع ذخويو
 هللا ءاش نإ «ٌعفان ءضْيَحلا راردإ تقو يف نطقلاو ةئاعلا هب ُدِّمضتو «ضباق بارشب

 .ىلاعت

2355 



 صقر

 رجا ١ ير ىج
 ىسسئمورد) ندا سلما

 ايكيا اركي _ 1011ج: هجرك عت 211-27 ١

 رشع يداحلا لصفلا

 حالمألاو . جَجعلاو ,زابخألا ْق

 ةنيلملا دئاصعلاو ةلهسمل هسملا

 ةعيس أينومهس كلحخوي : حايرلا لحيو مغلبلاو ءارفصلل قفرب لهسم زبخ هفص 8 0 هيه لام ك و و . ْ 9 00

 نيب ام : ينعأ ءفصنو لطر ديمّسلا قيقد ءمهرد فصن دحاو لك نم هاوُخْلانو
 ةلوخنم ًةقوحسم ةيودألا هيلع رذتو رمتخي ىتح ُقيِقّدلا ُّنَجعُي ءامحرد نيرشعو ةسمخ

 نوكتو ءرونعلا يف زبخمو .ةصرف نورشع هنم لصفيو ءاهطلخ يوتسي ىتح نجعيو

 وأ رايخ «297)ءامب ةضرق : هنم ةّبرشلا ءروثتلا نم. جّرخيو «ٌجضني ىتح ةنيل رانلا

 :لطر ةلعث قيقدب طلخيو لخديو قدي ءضيأ دير مهارد ةعبرأ ذخؤي : سلم
 مث «لّسعب نّبعُيو قّدُي مث ,فجُي ىتح كرُث جن اذإف «رونتلا يف قزلي مث نجعيو
 .ديج هنإف «رتاف ءاب برشي

 ءاحن رتساو (ليصافملا معجوو ةوقللاو .جلافلاو سرقنلا نم معنمي .لهسم حلم ةفص

 : رَصَبلا ىلجيو ءلاحّطلا .عجوو «ةّيوطرلاو درا نم نوكت يتلا ضارمألاو ءبّصَعلا
 «ٌسباي افوزو «ليِبَجْنَر ءامهرد رشع ينثا لفلف ,قاوأ ةبس ©99)يناردنأ ملم ذخؤي

 .(رام) ب يف (297)

 .«يناراد» لصألا يف (298)
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 ءاينومقسو «نوقيراغأو «يدنه ٌجّداسو «نويلاسأ رطقو ءسفرك رزبو «نادُجنأو
 قّدلا دعب ةيودألا هذه عمجت ءيهارد ةعبرأ دحاو لك نم ءمْطرْقو ءضيبأ فرو

 .ةجاحلا دنع لمعتسيو «ءانإ يف عفرتو لخنلاو

 هيلإ فاضي «نيءزج يناردنأ ملم ذخؤي «راخبلا عنميو ةّدِعَملا يّوقي : رخآ حلم

 عقري ءءزج فصن رمحأ ٌدرو ءءزج دحاو لك نم ةّيلقم ةسباي ةرفسكو «قاّمّسسلا قد

 .لمعتسيو

 لّهَست ةلئاغلا ةنومأمو ِمُعلَبلاو ءادوسلا نم ةّظيلَعلا طالخألا ةلهسم ةديصع ةفص

 بيطلا بطرلا جييافسُبلا نم ذخؤي ؛ةعفان تدجوف ْثَيٌرُج امم يهو َقَمَسَم الو ىذأ الب

 ةعبرأ يِدادْعَبلا لطرلاب هيلع ىقليو ةفيظن ٍرْذِق يف ىقليو قدي مث «فّظنُيو لّسْكيو رشقب

 عنصي مث «لفتلاب ىمريو ىفصُيو سرْمُي مث «نيموي كرتيو «ةرارحلا ةديدش ءام لاطرأ

 خّبطُيو «ةيافكلا رادقم رّبدملا حلملا نم اهيف ىقليو «ءاملا كلذب ةطئجلا ٍديمس نم هُديصع

 ٌعيمجلاو «ةيودألا رئاسل اك ِةّيْمِح ىلع نمسلاو لّسعلاب لكؤت مث «ٌجُضني ىتح ةنيل ران

 ٍردق ىلع كلذ لك «قئالثل وأ ٍةتسل وأ ةسمخل نوكي دقو ءسفلأ ةعبرأل تابرش ٌعبرأ
 .ةقشم الو ىذأ الب سلاجُم ٍةرشع نم رثكأ ُبلجَت اهنإف قّوُقلاو ردقلا ِطَلِ

 : مونلا ٌبلجتو «َّملألا نكستو «عبطلا ُنّيلت مونلا دنع لمعتستو «ةجذاس هيلق ةفص

 قدي ءمهارد ةعبرأ شاخّشحت مهارد ةسمخ ٌرْوَل ءمهارد ةثالث عوزنم رفصأ جليلهإ

 دّررَبط ركس مهارد ةعبس نزوو جيافسب مهارد ةسمخ ْنْرَو هيلع ىقليو هدرفمب دحاو لك

 .يرط رجّريشب ىلقيو «ناتضيب هيلع ُسَقفيو
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 هكا

 عر ا

 يرمي ىج
 ىصسموز) نيد سكس)

 ييديييي , جد هعجحمي عي ت1 مج رمرخو

 رشع يناثلا لصفلا

 ,تالفيرطإلاو ,نيجاعُملا يف

 ةدرابلاو ,ةّراحلا تانشراوجللاو

 لك نم «س ءذ بئوطساو (لباك جليلهإو ,جلمأو «جليلبو ىدوسأ جليلهإ لح هي : رظنلا

 ,مهارد ةرشع ارَقْيَف جرايأ ,نامهرد يدنه ملم ,مهارد ةعبرأ نويفأو ؛مهارد ةثالث دحاو

 رتاف ءامب مهارد ةثالث ةبرشلا «نيبجنكسلاب نَجْعُيو لّكنيو قدي ءمهارد ةعبرأ نوقيراغأ

 .قيرلا لع

 ,جايزازو «ليبمخزو ءحوو «تيتلح لمخ وي عاملا عديل عفانلا تيتلحلا نوجعم ةقص

 .لاقثم موي لك هنم ذدخخ وي 9 لسعب نجعي ععاوس ءازجا

 قيرخو] مهارد ةرشع تيتلح «مهارد ةثالث جنيبكس : كلذل رخآ نوجعم ةفص

 .لمعتسيو «لسع (300)ىلوط وق نامث هع طلخع (299)م يأ

 هنإف «(ةئسلا ءاودب) فرعيو «(كولملا نيسِراَوج) ىمسيو : كولملا نوجعم ةفص
 هدسج ف قبب م هيلع مواد نمو : اولاق (هرّمَع سعب هذحأ لصيف ةلماك ةئس دخن وب

 ةربالاو نالّيسلاو روصانلا نم هب نووادَتي اوناك كولملا نأ اوكحو ففكرت الإ عاد

 .ب نم ةدايز (299)
 .صاخ لصف يف باتكلا رخآ يف ليياكملاو نازوألا هذه ريداقم قأيس (300)



 :هّبحاص هيلع يمتحي الو «ةلئاغ هل سيلو هوابلا يف ديزيو هرّصَبْلا ولجيو ؛لصافملا .عجوو
 ,جليلبو .دومأ جليلهإ : هطالخأ (ةيودألا ُدّيس) وهو : اولاق ,ّبيشلا عدمت هُنمَوادمو
 ,لفلفو «قّشأ ءألاقتم نورشعو ةعبرأ زينوش ءألاقثم نوثالثو ةتس دحاو لك نم جلمأو
 لك نم 239:)رذالبو ةَّباَّبك «نالاقثم دحاو لك نم «هنومقلقو «ليبجتزو «لفلف رادو
 ذيناف لاقثم ةئاتس ذخؤي مث ءنروُيو لَكْنيو هيد ىلع لك قدي «ليقاثم ةتس دحاو
 ءاملا نم هيلع ٌشَرَيو ءانكاس ًادوقو هتحت دقويو «ةفيظن ٍريغص رْذَ رأ ريجنط يف لعجيو
 م رثفيو عفريو ًاديج طلتخي ىتح كّرحيو ةيودألا هيلع يّفلأ ىلغ اذإف «بوذي ىتح

 موي لك هنم برشيو «رقب نمس وأ تيري ديلا حسمتو .عيرو نيلاقثم نم قوانب لع

 .عفان دراب مام ةقدني

 صن اذهو (فيرصتلا) باتك نم (مساقلا ,يبأ) خيشلا تاراتخم نم لفيرطإ ةفص
 عقورُعلا ءاحخرتسا نم عفانلا ةَميدقلا ةخستلا ىلع ريغصلا لفيرطإلا ةخسن هذه : همالك
 ؛ةيوطّلا فشديو هللا ةزك نم ةفيِعضلا ةدعملا يّوقيو «ريساوبلا ةلع نم ةدعقملاو
 ةرشْبلا يفصيو ءةّحصلا ظفحيو ءّبيشلا فقوي هنأ اومعزو «َقّهَبلا سانجأ نم عفنيو
 وهو «لياكلا جليلهإلا يه لفيرطالا ©02طئاسب نأ : هطالخأ .ةريثك هعقانمو
 يدنهلا جليلهألا مث ىلرفصلا ةّرملا جارختإ : هتيصاخو ءرفصألا جليلهإلا مث ءاهفرشأ

 مث ةدعقملاو ةّدعَملا ةيقنتب اهصخأ وهو جلمألا م «ادوسلا .جارخإ اهصخخأ وهو
 بسحبف اهيلإ فاضي امو «هطئاسب هذهف « ضعب لدب هضعبو «جّلمألا عبت وهو «جليلَبلا
 دحاو لك ُقدُي اوس ءازجأ ةروكذملا تاجليلهإلا نم ذخؤياف ءضارمألا فالتخا
 قيودألا لاثمأ ةثالث ةوغّرلا .عوزنم لسعب نّجعُيو هرََبلا نمسب ٌتليو «لَكْنُيو هدرفمب

 :ليقانم برأ ىلإ نّيلاقثم نم هانفصو < : هنم ةبرشلا «(30ة!ءاسلم ةّينْرَب يف لعجو
 .ةصاخلاو ةّماعلا دنع دوجوملا ريغصلا لفيرطإلا اذهف

 .ةلمهملا لادلاب «ردالب» لصألا يف 301)
 . (طياسيال لصألا يف 302١(
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 قرزأ لقم ةخسنلا يف دزيلف «ةَدَعَقملا عاجوأو ريساوّبلل هعفن يف ًاغلاب هدارأ نمف

 .094)[هب نخئيو] صْفَع بارشب ٌباذي يدنه

 .ًاكسم ةيودألا رْشُع لثم هيف دز بلقلا لّلعل هب ديرأ نإو

 ..نيبجنرت رفصألا لدُب لعجاف «ةعيبطلل ًانّيلم هتدرأ نإو

 .ءزج دحاو لك نم يكطصصُمو ءافوُز هيلإ فيض ءالج ًايِقنُم هتدرأ نإو

 سفركلا لصأ نم ءازجألا دحأ لثم هيف دزف ءدبّكلاو ددّسلل ًاحّبفم هتدرأ نإو

 .لوصألا تَرّذعت نإ اهرزب نم وأ ةّماّبْسبلاو

 .نويلاسأ رطق ءازجألا دحأ لثم هيف دزف ءاصحلا ٌتيتفتو لوبلا ٌراردإ تدرأ نإف

 .«نوميتفألا نم ًاءزج هيف دزف «ءادوسلل ًاّيوق ًالّهسم هئدرأ نإو

 .دْيَرُدلا نم ًاءزج هيف لعجاف «تابوطرلا لّهسُت نأ تدرأ نإو

 نمو «فصنلا لفيرطإلا نم ذخف ءرّصَبلا نم عفنيو «سأرلا يني نأ هتدرأ نإو
 فيراصت َعيمج هب لعفت قيرطلا اذه ىلعو «نانوجعم امهو امّهجزماو ءفصنلا جرايألا

 .ضارمألا فالتخاو للعلا

 ,رابكلا .نيجاعُملا اقم موقي ,ريبك لفيرطإ وهو (نارمُع نب قاحسإل) لفيرطإ ةفص
 يكحو «قورافلا قايرت ظفحك دّسَجلا ظَفْحي وهو ءأراقع نوثالثو ةسمخ هتيودأ ُددع

 ريمألل هُيعنص لفيرطإ ىلع الإ ىفشأ ام هللاو : لاق هنأب «نجّسسلا يف وهو «قاحسإ نع
 عاجوأ .عيمجو «حايرألاو ,ريسراوبلا حايرأ نم ٌعفنيو ةحصلا ظَمحي «(دمحأ نب مهاربإ)

 ,سكعلاو مجنلا بهذيو «نوللا ْنّسَحْيو ءمْْضَهلا ىلع نيعيو ءاهْنّخسيو َّدِعَملا
 مدلا قّوريو ءعامجلا يف ديزيو ءددّسلا حتفيو «ةّبالصلا اهنع ليزيو ء«ٌدبكلا يوقيو

4. 

 نم ٌعفنيو «ةدعّملا َحاسوأ ُملقيو ءاهنم ىخرتسا ام ٌدشيو ءءاضعألا يؤقيو ءٌرِدكلا

 .ب نم ةدايز (304)
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 رَظن ةصاخو ِهرْظّنلا يوقيو «ريصابلا حولا .يف ٌديزيو «ةدحاو ةرم للعلا روهمج

 ةعبس دحاو لك نم «جّلمأو «جّليلَبو «يلباكو ءيدنه جّليلهإ ذخؤي : هطالخأ .خياشملا

 «يدنه جذاسو «بيطلا لبنسو «ناجنلوخو ,لفلف رادو «ينيص رادو «ليبجنز «مهارد

 مين رطْيَسَو «لفنرقو ءدْعُسَو (©9©لقاقشو «راغصو رابك (305)ةلقاقو «ةخيلسلا رشقو

 مسُميمو «ضيبأ ٌشاخشخ ؛نامهرد دحاو لك نم نينمهمو «روفصُعلا ُناسلو «يدنه

 فصن دحاو لك نم ٌرُمو قل زْوَل ,مهارد ةثالث دحاو لك نم نيمسايلاب ىبَرُم رّشقما

 قبح «نامهرد دحاو لك نم يكطْصُمو «نوسينأو «جئايزارو «بيطلا روج «لاقثم

 نيثالث يبّسصَقلا دْبرُتلا نمو «لاقثم ٍدحاو لك نم ٌسسباي عّتعنو مرفسهاش وهو ناحيرلا

 دّررَيط رّكس قاوأ ةثالث هعم قّحسُيو ٍةَريرع لخنيو هدرفمب ٍدحاو لك ٌقَدُي ءامهرد
 ةثالثب عمجيو «سلمأ ٍءانإ يف عضويو «مهارد ةعبس رادقم ©007)ولح ٍزْوَل نهدب َّثَلُي
 .نيلاقثم ىلإ فصنو نامهرد : هنم ةبرشلا «ةوغرلا عوزنم ضييبأ ًالسع هلانمأ

 رثكأ يف ٌبّرحي ٌبيجع هنإف ءاينومقس مهرد عبر هتبرش يف دزيلف ءلّهسم هّدارأ نمو

 .هيلإ بسني ام

 ءارفصلا ةّرُملا لكأيو ءةّوقلل (هللا دبع نب ةَمَلْسَم) هذختا راح نشراوج ةفص

 ٌميْطبمو «ةّكفنلا ٌبَهَذيو ءريساوُبلا حاير درطيو «نيتيلكلا نّحسيو ؛مُمَلَبلاو ءادوسلاو

 ٌتوصلا بّلصيو «عامجلا ىلع نيعيو لْقَعلا يف ديزيو «بُيشلاب ءىطبيو «ماعطلا
 ةلِقاقو «لفنرق ذخؤي : هطالخأ .ًادج ةريثك هعفانمو ؛لصافّملا عبو نم عفنيو ؛هيفصيو

 ,لفنرقلا ةقرقو «لفلف ٌرادو «ليبجنزو ءِناسَلَبلا ٌبحو «ينيص رادو «رّتعَصو «ريبك

 ,ةخيلسو «ةريرذلا ٌبّصقو ؛ناجنلوخو «دوسأو ضيبأ لفلفو «نارفعزو ؛بيطلا لبنسو

 يكطصَملا نمو «ةيقوأ ٍدحاو لك نم «ةّيدنه ةسابسبو «سآ ٌبحو دْعُسسو وب زوجو

 : هنم ةبرشلا .ةوغرلا .عوزنم لسعب نجبْعيو لكدُيو هِدّرفمب ٍدحاو للك قدي .قاوأ ةسمخ

 .راح ءامب نيلاقثم ىلإ لاقثم نم

 .ينوريبلل ةنديصلا نم اهانححصف «ةلفاق» لصألا يف (305)

 .ينوريبلل ةنديصلا نم اهانححصف «لياقش» لصألا يف (306)

 .«زولح» لصألا يف (307)
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 وأ اًوَكَش اذإ كولُملا هلمعتسي ناك يذلا وهو : يكولُملا ربتَعلا نشراوُج ةفص

 عفنيو «خياشملا ةصاخو ِهرَظّنلا يّوقيو ءملضه وسو ناَقَفَح مهباصأو مهُمَجرمأ َتَدَرَب

 نم «ةيدنه ةّسابسبو 098)رابك ةلقاقو «ينيص رادو ءلْيَه ذخؤي .ماحرالا عاجوأ نم

 «مهرد نشأ ي0009) - يراعسأ دحاو لك نم ليبجنزو «لفلف راد ءمهارد ٌةعبرأ دحاو لك

 «بيّطلا لّينس «مهارد ةتس دحاو لك نم «نارفعزو لفن رق «لفلف ءمهرد ر ردنكلا ٌراَشَق

 نويفأو ّجْنَب ءنامّمرد كْسِم ؛نامهرد دحاو لك نم بّهشأ دّيَج ٌربنعو «يكطصَمَو

 هب طلختو «ناسُنَبلا نهدب ربع فاذُيو «بارشب نويفألا عقنُي «لاقثم دحاو لك نم

 ءامب لاقثم نزو ةيرشلا «نيرهش دعب لمعتسيو «ةوغرلا ,عوزنم لسعب ُنَجعُيو «ةيودألا

 .بيجع هنإف ءدراب

 ءابيّوقيو ةدعملا بّيطُيو «جْنلوَقلا نم عفانلا لّهسملا لَجرفسلا .نشراوج ةفص
 لغملا ضعب هب لهَسُي نأ ٌقيلي كلذلو «ةمات ةّيّمِح ريغ نم لمعتسيو «َماعطلا يّهشيو
 باحصأل حلصي الو ءدحاو ِءادَغ ىلع مهرارمتساو مهتيمح مدعل مُهَرْثكأ لي ءال

 هّبَح نم ىقنيو ءبشحت وأ رجاع 019نيكسب رشقي لجرفسلا ذخؤي «ةّراحلا ٍةَجِرمألا

 ,سرهتي ىتح حبطيو ًءام هرمغ ردق هيلع ىقليو أراغص عّطقيو لطر هنم كزويو

 خبطيو «نيلطر لحدلا لسع هيلع ىقلي مث «لخنم نم لّرنيو ًامعان قديو جَرخي مث
 رادو ؛ليبجتز : يهو ٌةلوخنم ةقوحسم ةيودألا هذه هيلع ىقلت مث دقني ىنح .ةّيل ران

 دحاو (31122نارفعزو رابك ةلفاقو لاه عنامهرد دحاو لك نم «لفلف رادو «ينيص

 مرد نوثالث دّيرُت ؛ءمهارد ةرشع اينوُمَقَس ءمهارد ةسمخ يكطصم «مهارد ةثالث

 ىلع ىقليو هيلع ةيودألا تّيِقلأ لّسَعلا عم لَجرفسلا دّقَعْنا اذإف «ٌعيمجلا طلخُي

 .«ةلفاق» لصألا يف (308)

 الصف فلؤملا امل دقع ثيح «باتكلا اذه رخآ يف ةيبطلا ليياكملاو نازوألا ريداقم رظنا (309)
 .اصاخ

 .(نيكسلاب) لصألا يف (310)

 .ب نم ةدايز (311)



 ع

 ّجّرتألا قرَو يف رّيص فج اذإف «مهارد ةعبرأ ةعطق لك ًاراغيص عّطقيو (22!0ناوخلا

 .هللا ءاش نإ «ٌمفان ءلمعتسيو ءحلصأ َجّرتألاو جنزانلا وأ

 :لاو «ضماحلا ءاشجملاو ةدعّملا درب نم عفانلا : ريغصلا نومكلا نشراوج ةفص

 ,02120لبسلا حير هنيع يف نملو نييشنالا دربو ةّيوادوّسلاو ةيمغلبلا تايمحلاو «ةيبلكلا

 ًاموي رم لح يف عَقُْي ءلطر فصن ينارك نومك ذخؤي «ةّيحيرلا ضارم ألا رثكألو

 «لطر فصن دحاو لك نم ليبجنزو «لفلفو «ٌسسباي باذس ذخؤيو «ىلغُيو فيو ًةليلو

 دنع لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لّسعب ٌنَجعيو لْخْنُيو قدي ءًامهرد نيرشع ينمرأ قَروُي
 : ةبرشلا .ةيقوأ دحاو لك نم «لفلف ٌرادو ؛ينيص راد هيف ديزت سانلا ٌضعبو «ةجاحلا

 .دراب عامي نيمسرد ثزو

 ذحْوي مضل دوبيو «يزيرغلا راحلاو رظّنلاو نْيئيعلل ىّوقملا دوعلا نشراوج ةفص

 «لفنرقو «ينيص راد «نامهرد ٍدحاو لك نم داَبْئَرُرَو «ةيدنه ةساّبسسبو يكطصُمو لبتس

 مهارد ة.دمخ ٌدوع ءمهرد نارفعز «مهارد ةينامث ٍدحاو لك نم نوسينأو «زوُحامْرُمو

 فلتو لَخْنُبو ةقوحسم ةّيودألا عمجن و خبطي «نالطر يناحير ٌبارش ءادحاو ْاَنِم ٌركس

 .نفَعلا ٌجرُثتالا قرو يف

 ٌديفيو هيقتُيو سأرلا ملأ عفنيو «حايرلا دّرطيو َنطبلا نيلي : فقسألا نشراوج ةفص .

 «جنلوقلاو ءسأرلا ملأ عشر «َحايَرلا ٌدرطيو «نّييلاحلاو ةّرصاَخلا َمجوو ٍريساوّبلا َحايرأ

 ؛ضيبأ لفاف «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم اينومقّتسلاو دّبرُْلا نم ذخؤي ءِابلا يف ديزيو
 ةّسابْسَبو ءجلمأو ٠ «ينيص رادو «ليبجنز «ليقاثم ةثالث ٍدحاو لك 'نم رابك (©714ةلفاقو

 لكدتو 9 قدي ءلطر فصن ضيبأ ركس «لاقثم دحاو لك نم اَوُب زوجو «لفُتُرَقو

 ةعبرأ : ةيرشلا .ةجاحلا كنع لمعتستو «ةوغرلا .عوزنم لسعب نّجعُتو قيفص لخنمب

 .ليقاثم

 .ناوخالا : لصألا يف (312)

 .«ليسلا» لصألا يف (313)
 .(ةلفاق» لصألا يف (314)
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 ,ةدِعملاو ٌدبكلا دري ءذيبنلا برش دنع ذخؤي : يكولم ٍدراب نشراوج ةفص

 ةّيافكلا ردقب ْلَحُي «نالطر دْزْرَبَط ركس ذخؤي «ةّراحلاَنيعلا عبو ٌباحصأ هب نواَقتيو
 ٍرشقم ولح ٍِزْوَل نم ليقاثم ةرشع هيلع ٌطَلخُتو ءدقعني ىتح طاسُيو «درولا ءام نم
 مهرد يكطصم «نامحرد ضيبأ لَدْنص مهارد ةئثالث ريشابط ذخؤي مث امعان قوقدم

 «ربدملا ركسلا عم لَخنيو قدي ؛مهرد فصن دحاو لك نم «روفاكو «بيط ءكسم

 «ةرارحلا ُدّربي ةّهكنلل ٌبِّيطم وهو هريناندلا لثم ًاصارقأ صّرقيو َةَّطالَب ىلع بلقيو

 .دبكلا ظفحيو ٠
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 دعي
 لق 7 |

 ّئ لج ير لج
 ىصسموز» خجد» سان»

 يايات كرا ل 11401 و وحرام تا ل ج1 جي جوا

 رشع ثلاثلا لصفلا

 ةنيلملاو ,ةبطرملاو ةنّحسملاو ةنيلملا تافوفسلا ُق

 تاراخبلل ةعناملا حمامقلاو ,نبجلا عام عم ةلمعتسملاو

 ,عّرفلا نم عفني «ةيبلقلا ةيودألا نم «لهسم وهو ءمعطلا ذيذل راح فوفس ةفص

 ذخؤي جامل هليدعتب رَّظَنلا يؤقيو «ةيدرلا ٍراكفألاو ساَوْسولاو ءوسلاب سفنلا ثبخو

 ٍدرولا قروو «بيطلا دوعلا نمو «لاقثم دحاو لك نم ُولؤللاو دّسْبلاو ءابرهكلا نم

 «ناحيرلا رزبو «يلفنرقلا ىّبَحلا رزبو ماخ ٌريرح «نامهرد دحاو لك نم لفنرقلاو رمحألا

 نزو لثم دزريط ركس «نالاقثم افوُز ءاينومقس «ناقناد كسم مهرد دحاو لك نم
 لعو مهارد ةسمخ ءادوسلا فوحخ نم عبطلا سابتحا دنع لاهسإلل هنم ةيرشلا « (عيمجلا

 .نامحرد ماودلا

 نبا) باتك صاوخ نم ءلّهسم ةوقلا ٌدراب «ةيبلقلا ةيودألا نم رخآ فوفس ةفص

 ةرارح نع ِدّلوتما نْجلا نمو بْلَقلا ناقفحخ نم عفني : (ةبٌرَجُملا ةّيودألا) يف (هيوسام
 رمحألاو رفصألا لدنصلا نم ذخّؤوي «ةيوارفّصلا دامرألا عفنيو «ءارفصلا لهسيو «دبكلا

 نم دُرَو قروو «نيرّشقَم ولخ عرق بحو «ءاثق بحو ءانوطق رزيو «ةبطرلا رزبو
 (313)ةهيوبجنرذابو نوسينأ «مهرد ٍسوسلا بر ءمهارد ةسمخ دحاو لك

 ؛عيمجلا نزو دزربط ركس «مهارد ةثالث دحاو لك نم روث ناسلو «©71©يعاكشو

 .ةنديصلاو 13 دمتعملا نم تححصو (هيوجيرداب» لصألا يف 315١(

 .(عاكش» لصألا يف (316)
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 نهدب ةتوتلم اينومقس ٍناممأ ةثالث عم ميو لك مهارد ةعبرأ هنم فّسيو لخْنُيو فدي
 .06177نيبجنكسو ءامب برشيو درو

 دَمَرلا يف لّمعتسُي نأ ُقيلّيو ءابيؤقيو ةدجّملا نم ءارفصلا جرخُي فوفس ةفص
 دحاو لك نم نيتنسفاو سباي درو «ليقاثم ةعبرأ رفصأ جليلهإ ذخْوي .يوارّصلا

 مهارد ةسمخو ءاينومَقَس ريغ نم مهارد ةيئاث هنم فتسي «عيمجلا نزو رّكس «نالاقثم
 | .حلصم اينومقس مهرذ عبر نم

 ةثالث ئِرَط ليبجنز ذخؤي .ءينلا طلخلاو َماخلا مَعلبلا لّهسم رخآ فوفس ةفص
 الدب ضييبأ] ديرت ءمهرد فصن دحاو لك نم دْعْسو دوع ؛مهرد يكطصُم ,مهارد

 .عفان ءدوسألا صّمحلا ءامب «ليقاثم ةثالث نيفرطلا غمصم فوجأ ©3187[ نم

 اذإ ةصاخو غارفتسالا دعب «ناقريلا ُباحصأ ,ِدبكلا جازم ُلّدَعُي ءفوفس ةفص

 فصن رسب كَل نامهرد دحاو لك نم ريشابطو درو : نيئيعلا ضاّيَب يف مهنم رهظ

 ةعيبطلا تناك اذإ ذخؤي «قناد ٌروفاك ءمهرد عبر دحاو لك نم دنوارو «نارفعز عمهرد

 نيبجنكس ٌُبارشف ةلدتعم تناك نإو «نيبجنرتلاو يدنه ٍرملاو صاّخألا ءامب ةلقتعم
 ْ ش .619)عس ذاس]

 وهو ةَّدِعَملا يّوقُّيو لاخُبلا عنمي ؛(هيوسام نب انحوي) هفلأ : دوعلا فوفس ةفص
 نيرشع فرص دوع ؛مهارد ةسمخ يكطصَم ذخؤي «بّرجم وهو دّرْبلا نم ةّدِعَّملا عفني
 ةتس (320)[ةسباي ةرفسك ءامهرد نيعبرأ دزربط ركس ؛مهارد“ ةعبرأ] كاسم ءامهرد

 ىلإ فاضيو طاخيو ؛هدرفمب دحاو لك (02!!قحسي مهارد ةسمخ رمحأ ٌدرو ,مهارد

 لفترقو ُةَباَبك هيلإ فيضأ اذإ هنأ هُقلؤم ركّذو .مونلا دنع لمعتسيو «لجرفس بارش

 .«نيجنكسو لصألا يف (317)

 .ب نم ةدايز (318)
 .ب نم ةدايز (319)

 .ب نم ةدايز (320)

 .(قدي) ب يف (321)
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 فزنل دافأ ةبّيطملا 02ة)ةّبْيَملا بارش عم لمعتساو «مهارد ةسمخ نزو دحاو لك نم

 .عفان برجي مدلا

 طْلَخلا غرفتسيو ءّنطبلا قِلطُي نْبجلا ءام عم (323[لمعتسي] فوفس ةفص

 يكماتس «نامهرد (324) يشطيرقأ نوميتفأ ذحٌّوي ,ناطرَّسلا نم ديفيو «يوادوسلا

 «فصنو مهرد دبرُت نامهرد (25)ةيوبجنرذاب مهارد ةسمخ روثلا ناسل «مهارد ةعبرأ

 دحاو لك نم توشكاو ءابدنه رزب ءمهرد فصن ناجنروس ءمهرد ©250جيافسب

 ءمهارد ةعبرأ جليلهإ .مهارد ةثالث دحاو للك نس نيرْسَفم رايخو .ءائقرزب نامه رد

 ىمهزد سوسلا ّبُر مهرد فصن دحاو لك نم «يدنه ٌحلمو ,دوسأ (0270قّيرحت
 لك نم يحطصُمو «لفنرقو «ينمرأ رجحو «سوذوخ وطسا «قناد قيفد نويروطنق

 .نبجلا ءامب مهارد ةسمخ ةّبرشلا .طلخُيو لخنُيو ٌعيمجلا قدي مهرد دحاو

 يوادوسلاو يوارفصلا طلخلا لّهسي «نبجلا ءام عم برشي فوفس ةفص

 «يرطوقسأ ربصو ءرفصأ جليلهإ ذخؤي «ةيناطَرّسلا ضارمألا يف ديفُيو (©250يمغلبلاو
 0 لا يءا وي 1 ع ' 3 . 1 ١

 عنوميتفاو «لوسغم ينمرأ رجحو «نوسينأو .يوشم اينومقسو ءاريثكو ءدروو

 ,نوقيراغأو دبرُتو ءروثلا ناسلو «يافسبو ؛جرتهأشلا رزبو سوذوخوطساو «نيتنسفاو
 2 2 1 و 4

 ءركس هلثم عم زول نهدب تلي «مهارد ةثالث لْخكلا لثم ٍقوحسم ٌرفصأ جليلهإ ىلع ٍّ 0584 مق و هليرع ل . 5 - 2 0

 .يدنه حلمو (ةدومح نيقئادو

 .دمتعملاو ةنديصلا نم هانححصف «ةييملا» لصألا يف (322)

 2. .ب نم ةدايز (323)

 .اطيرقا ىلإ ةبست (324)

 .13 ص هدمتعملا» نم تححصو «هيونب رذاب» لصألا يف (325)

 .دمتعملا نم هانححصف ؛جنيافسب» لصألا يف (326)

 .ةلمهملا ءاحلاب «قيرح» لصالا يف (327)

 .«يمغلبو يوادوسو يوارفص طلخ» لصألا يف (328)
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 ليللاب مايقلا نع عنمو رّثك اذإ لوبلا 229سبحيو :راخبلل .عنام فوفس ةفص
 (مهرد يرصم رانلج «نامهرد (330هَيْذَع ذخؤي «ةّدعملا يوقيو «هبيسب عَّجضملا نم :

 ةرفتسك «مهارد ةثالث درولا رز مهارد ةسمخ قرحملا طولتلا رشق ة مهرد يعن ناب

 نامهرد : هنم ةّبرشلا . مونلا دنع لمعتسيو «عّمجيو «عيمَجلا ٌقّدي «نامهرد ةسياي

 نمو «دوجأ قامسلا ٌءامو ٍدراب ءام وأ قامّسلا ءام نم ,عّرُجب عبتيلو نامهرد ةركبلاو

 .تابن ركس هلثم هيلع لعجي ©33'اهيلَحُي نأ راتخا

 زج دحاو لك نم «سباي باذّسو ءافوز ذخؤي :ةركّبشلا نم ديفي فوفس ةفص

 ةعرجب عبي . مونلا دنع لّمعتسُيو لخديو ءءزج عبر ينيص راد ء«ءزج فصن ركس

 .يناحير بارش نم

 «جافسب ذخؤي «نبجلا ءام عم برشي : ءادوسلا جارخإب ٌصتخي فوفس ةفص

 مهارد ةسمخ ٍدحاو لك نم دوسأو يلباك جّليلهإ «نامهرد دحاو لك نم «نوميتفأو

 لوسغم ينم رأ رجح «مهأرد ةثالث دحاو لك نم (©32هيوبجت ردابلا قروو ءروثلا ناسل

 .ًاريخأ اهفعضو «ًالوأ نيمهرد ىلإ مَهُرَد نم ةيرشلا (مهرذ

 فلعُتو ٌدشت «نينيعلا 034ءالهش ©33)عابهش] زنع ذخوت : نّبُجلا ءام ٍذخأ ةفص
 كريو ًةدحاو .©035ةيلغ ةيلع ىلغُي ءاهُبيلح ذخؤي مث ايأ ةثالث جرتهاشلاو ابدنهلاب

 ءامو ًانبج ُعُطقتيف ءٍراتلا نع هلوزن دعب لحب ىفطيو رشقم فاصغص وأ نبت ٍدوعب

 بسحب ةروكذملا تافوفسلا ضعب عم ُبَرُيو هبراش مْصَع ردق ىلع ءاملا نم ُدخْؤيف

 .«سلجيو» س يف (329)
 .ةلهملا ءاحلاو ةلمهملا لادلاب (ةبدع» لصألا يف (330)

 .(هبلجيو لصألا يف (331)

 .«هيرجنرداب» لصألا يف (332)
 .ب نم ةدايز (333)

 .«تالهش)» س يف (334)

 .(هيلع) لصألا يف (335)
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 ١ ' م ٠ 2 م نام

 برشيو «علتبيو (69*7[فاطل] طولب لثم لمعيو بالجب فوفسلا لَبَي دقو «ةجاحلا
 .ًاعم (537)امهبرشي نأ هرك نإ ةروكذملا املا هدعب

 ناطرتسلا نم ٌعفني «نّبجلا ءام عم وأ 0097حاقلل نبل عم ٌبرشُي فوفس ةفص

 «مهارد ةئالث رْسُبلا كلل ذخْوي «جارملا ذرسسو (ةعيبطلا نيليو ءةيوادوسلا ضارمألاو

 دحاو لك نم توشكاو ابدنه 243 رزب ءمهارد ةثالث عوزنم ٌدرو «نامهرد ريشابط

 ركس مهارد ثالث عم لاقتم فصن 0 م دخويو «ةريرحمب رم ةلوخسم عج ٠ «نامهرد

 ذحخ وي : ل حر وجل ني فينصت نم ةدقل يؤ ابلة هحمقةفع

 درو رز «نامهرد ةيلقم ةسباي ةرفسك «مهارد هن الك لْغَذ نم ىقنم يمور يكطصُم

 فّسْيو:تابن ركس عيمجلا نزو فعض هيلإ | فاضيو؛لخنيو قدي «لاقثم هعامقأب رمحأ

 .ادراب مام ةذعب عرَجتيو («نيمه رد كزو رادقم مونلا دنع احعمف

 ملا ولا 3007 8 / سا ع 5 رللا 5 را ا ب 0 تاو
 سباي درو ,مهارد ةثالث ءافرطلا ةر ذخؤي : راخبلا عنمتو مضه لا ذيع ةحميق ةفص

 «نامهرد سأآلا بح «مهارد ةعبرأ سْرَولا ينعن  نارفعزلا قرع ءمهارد ةسمخ

 و 2 0 7 0 نك

 هيلثم هيلإ فاضيو قّدي «لاقثم دحاو لك نم ,دوع ءيكطصُم «لاقثم ةسباي ةّرفسك

 «راح عام ةدعب برشيو ء«نيضهرد رادقعم مونلا دنع هنم فّئسيو (0340) يي رع تابث

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .ب نم ةدايز (336)

 .«اهبرشي» لصألا يف (337)

 .ةدحوملا ءافلاب «حافللا» لصألا يف (338)

 .«درزب» لصألا يف (339)

 .(يريح» س يف (340)
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 ع

 ّئرجلال يرض ىج
 نسى وزب) ندا م

 رشع عبارلا لصفلا

 عبطلل ةيبملا لئاتفلاو نّقحلا يف

 04:جحسلا ةيودأو ,ةضباقلا ةيودألا نم ضعبو

 لاهسإلا دعب ضرتعي يذلا

 نم ناتسبسو باتعو «سباي حسفنبو «ضوضره ريعش لخخ وي : ةئيلم هنقح ةفص

 جسفنب نهد «ناتيقوأ رمخأ رك فك «ضوُضرم يمطخ ,ةجاجلا ردقب مدحاو لك

 .أرتاف لمعتسي مهرد نيجعلا حلم هلثم

 ةرشع دحاو لك نم ثّبشو «كلملا ليلكإو «جئوبابو «ٌكلسح : ةلهسم ةنقح ةفص

 ْق ضيبأ يمطخ فدع ةرشسع ,دوسأ 0 ضيق قلس عةضبق , بئركلا فرو ,مهارد

 (342)[مهارد ةثالث دحاو لك نم هدفصو (ظيلغو قيقد نويرطيق] مه ارد ةسمخ ةَّرص |

 طلخُيو «ةحجاحلا ٌردق هنم ذخؤيو ءدحاو لطر ىلإ عجري ىتح ءام لاطرأ ةثالئب خبطي
 فصن نيجعلا قرروبو «كلذ ةبسنب ءاوس ءانجأ كدتج ن نهدو 78 ءرمحأ لَّسَع هب

 00 هتاف ٠ هب هب ملايو «لمعتسملا

 قوحسم يِمْطُخلا لصأ مهارد ةرشع قرزأ لقم ذخؤي : عبطلا نّيَلُي فايشأ ةفص
7 5 ٠ 5 

 راغصلا طولبلا لثم فّئسُيو لقملا ءامب نجعيو قدي ءمهارد ةتس قروب «مهارد ةرشع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ .«عفان

 .«ججسلا» لصألا يف (341)

 .ابن نم ةدايز ْ 2342١
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 «ءايرْهكو جنّداس حَبنأو لهَسملا ءاودلا طَرْفَأ اذإ ّدلا مايق عطقي فوفس ةفص

 ةسمخ ٍبحاو لك نم «ينمرأ ٌنيطو «ريشابطو «يلامُي ٌبّشو «34ةادّسبو «نيوخأ مدو
 كلذ عم ناك نإو «ةيلاوته مايأ ةعبس هنم ىطعي ءِقاّمّسلا عم فّسيو َقَدُي ,مهارد

 .لجرفسلاو سآلا بارشو «ريشابط عم ةصّمَحُملا ٍةلقبلا رزب بيلح ٌبرشي ءأشطع

 ءرمحأ نَمْهَب ذخؤي ءاهلازهو نيعلا دشب ٌّصتخي ةيطارقُبلا تاجلاعتلا نم ةنقح ةفص

 ٍدحاو لك نم «كلملا لياكإو «جئوُبابو ءريجرَجلا رزبو «2044)يردوتو «ضيبأ نَمُهَبو

 نهدو عَوْرحلا نهد نم ٌريسي هيلع ٌّبصُيو ىفصيو «ءىرَتْهَي ىتح ٌخَّبطي ريبك فك

 .عفان هب نقّتحُيو «نيمّساي نهد ريسيو ؛عراكألاو مر 3440(سوؤرلا]

 فعض نع ثّدحي يذلا لاهسالا ص عفانلا : كسمملا لجرفسلا نشراوج ةفص

 ءرظّنلاو مْضَهلا يّوقيو «ٌماعطلا يّهْشُيو ءاهنع َحايرْلا حرطيو ءاهيّوقيو ءاهداسفو ةدعّملا
 يوقيف ,ٌسَححَس اهعم نكي مل اذإ ةلهّسملا ةيودألا لَمَع طارفإ دعب لمعتسيو

 هّرمغي ام ٍرْمَحح لت هيلع يقلُي «نالطر ديِدَح ريغب رّشقي لجرفس ذخؤي : (5*3)ءاعملا

 هعم ريصيو رْدَقلا ىلإ ٌداعيو ءامعان ٍنوالا يف َقَدّيو ىفصيو أربتي نأ ىلإ خبطيو

 ةقوقدم ةيودألا هذه هيلع ىقليو ءهماوق ظّلخي ىتح نيل ٍرانب ٌحبطيو هلثم ءلْحت لسع
 (مهارد هسمخ ليبجنز «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لفلف رادو ,لفلف ٠ يخو ةلوخنم

 نارفعز لفنرقو «ىلقاقو «لبنسو «يكطصُم «نامهرد دحاو لك نم هاوخنانو سفرك رزب
 فطلُيو عّطَميو ةجاجز ىلع ُبَلَقُيو ًاديج اطلعت غيمجلا طلخع (مهرد دحاو لك نم

 هللا ءاش نإ ,عفان دراب ءامب مهارد ةعبرأ هنم ةبرشلا .ظفحيو يرطلا جرتالا قرو يف

 .ىلاعت

 .«كسي# لصألا يف 343١(

 يأ  هلدب يززارلا لاق : لاق «105 ص ةنديصلا نم هانححصف «ىردوي : لصألا يف (344)

 .121 ص ةنديضلا يف ينوريبلا هدروأ دقو ءهنزو يردوت  نمهلا لدب
 .ب نم ةدايز (رع 344)

 .«ءاعمألا» ديري (345)
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 حق

 يلجأ ١ ير ىع
 ىسمور) ن» ساش)

 ايكياايئاين ايثي . ط1 جب كاب عن لهن 1 . جات

 رشع سماخلا لصفلا

 ةدرابلاو :ةراحلا تارورذلاو ,لاحكألا يف

 تادوربلاو .مرولل ةعطاقلا تارورذلاو

 ًةبقاع اهّملسأو ءالج اهرثكأو اهَعَفنأو لاحكألا لجأ نإ : هللا هحر (يزارلا) لاق

 .يزيزعلاب فورعملا لاحكألا زيزع لحك هدعبو «نوقيلسابلا
 ةملّظلاو ةعْمدلاو «ةرفظلاو ءلبّسلاو ءبّرَجلا نم عفانلا : نوقيلسابلا ةفص

 دوسأو ىونلا عوزنم رفصأ ٌجليلهإو «ينيص ليبجنزو «لفلف ٌرادو ,لفلف ذخؤي .ةنمكلاو

 .مهأرد ةتس رحبلا ٌنَبَر ءفصنو مهرد ىرطوقسأ رْبَص ,مهارد ةسمخ دحاو لك نما

 ةلمج ؛مهرد رداشون «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لفترقو ةخيلس .مهارد ةسمخ رفجنز

 .ةجاحلا دنع لمعتسيو هسأر ٌدشيَو ًاقحس معنتو لكنتو ٌقدت رشع دَحَأ ةيودألا

 هظفحيو ءرّصَبلا ولجيو «ضايّتلاو ةكحلاو بريل نم عفانلا : ريبك يزيزع ةفص '
 ءىرطوقسأ ر ربصو (يدنه .جذاسو ءجذاسو دمتإو ءايميلقإو ءءايتوت لحؤي ءهيوقيو

 فصن دحاو لك نم رواشونو «لفلف ٌرادو «لفلف ,مهرد دحاو لك نم رفّصلا لابوُو

 يثلثو ٌمهرد نارفعز ٍناَقناد دحاو لك نم ربا ُدْيرو كشمجنرفاو يناردنأ ملم «مهرد
 .عفان .لمعتسيو معني طلخيو لّخنيو قدي طاريق ٌكلسم عمهرد

 ذخؤي «ٌبيِجَع ٌعفن كلذ يف هلو ,رّسصَبلا ٌدحُيو :ةّملظلل عفان : رخآ يزيزع ةفص
 ٌجنذاَشَو ءقرخُم ٌساحنو «ساحنلا لابوتو ءيرطوقسأ ربصو «ءايتوتو ءبهذلا اهميلقإ

 ناطرسو كشمجنرفالا قرو وأ جْنَذاسلا قرو ءمهرد فصن دحاو لك نم لوسغم
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 لخدلا دعب نّرويو لخسُيو قدي «قناد نزو ٌتلسم ,فصنو مهرد دحاو لك نم يرْحَب

 .لمعتسيو رفض ءانإ يف عفريو مّمنُيو طلخيو «ةرفطلاو لبسلا نم عفان وهو ُللخُيو

 ٌعفنيو ضاّيبلا ُمّلقيو «ةرفظلاو لبّتسلا نم عفان وهو «رونلا هانعمو : ايانشورلا ةفص

 ةّضِفلا ايميلقإو قرح ٌساحنو «لوسغم جنذاش ذخؤي .ةعْمّدلاو َةَمْلَظلاو بّربلا نم

 ةلاحس ءناجرُم «بوقتم ريغ ْولْول هدّيّرو هرحبلا ُناسلو] «ينّمرأ ٌقَروبو ؛يئاردلا حلمو
 عبس مرصحيلا يف ةّيفْطَم ءايتوت ,دوسأ لفلفو ؛ضيبأ لفلف ّبّتصلا رعب ءلفنا «توقاي
 «يرطوقسأ رّْبَص ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لفلف رادو «فاص ٌراجنزو 45*6[تاّرَم

 نزو دحاو لك نم رِداشوُنو نارفعزو مهارد ةعبرأ دحاو لك نم بيعلا لبنسو

 .لمعتسيو نحطيو لَحْنُيو قديو «مّهرد

 ذخؤي .ةعْمَّذلاو لبّسلاو بّرَجلاو ةبوطرلاو قالّسسلا نم عفانلا : مرصجلا دورب ةفص

 ةسمخ دحاو لك نم ليبَجْنزو ءرفصأ جليلهإ «ةيقوأ ارفص قورع «ةيقوأ ينامرك ءايتوت

 (مهرد كزو يدنه حلم ,ناثلثو نامهرد دحاو لك نم ناريمامو «لفلف راد عمهارد

 ظفحيو «سْمّشلا يف دّلوملا قّورمل مرصحلا ِءامب ىبرتو ةلوُحنم ةقوقدم ٌةيودألا هذه عمجت

 «ِراضُغ ءانإ يف هتيبرت لع نأ يغبنيو «لمعتسيو اهقحس ُداعُيو فقجتو رابُعلا نم .

 .رفص ءانإ يف هظفحتو

 رادو ءرفص قورعو «يدومحمو «ينامرك ءايتوت : مرصجلا دوربل ىرخأ ةفص

 ٍدحاو لك نم رفصأ جليلهإو «ٌبَّضلا ٌرعبو «ليبجنزو يفارد حلمو «ناريمامو ,لفلف

 هئوقو هظفحو «لوألاب لعفُي اك هب لعفيو «ٍتاعُفَد مرصحلا ءامب ىلريو قحسي ءءزج

 .لوألا لثم هٌعفانمو

 كِلَملا قيلّساب هلمعتسي ناك وهو كولملا ةفحتب فرعيؤ : يكولملا لحكلا ةفص

 ؛نْيعلا َةَّحص ظفحيو رّصَبلا ولُجَي هنإف «ةرم نيموي لك وأ «ًةرم موي لك يف هب ُلِجَتكُي

 ايميلقإ ذخؤي .نيعلا ةحص ظفح يف ٌحلاص لعف هلو «ةَعمّدلاو للا ةيوطّلا نم ديفُي

 .هاب نم طقس نيفوقعملا نيب اه (346)
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 «مهارد ةسمخ قّرحُم ٌساحْن ,مهارد ةرشع لك نم رْحَبلا ُدَبَرَو لسع يف قرع يضف
 لفلف راد ,نامهرد رداشون «مهارد ةثالث يناردنأ حلم ؛مهارد ةثالث صاصرلا جاديفسإ

 يرحب ناطّرَس «مهارد ةعبرأ دوسأ لفلف ؛مهرد ةكَرْفُم نشأ ,مهرد لفنرق ,نامهرد

 هدرفمب دبحاو لك قَد ,مهارد ةثالث اينوقحسم ءمهردأ فصن روفاك ءمهرد فصن

 نم ٌُديفيو ءاهئازجأو اهرظنل يوَقُملا نّْيَعلا حصل ظفاحلا رهاوججلا لحك ةفص

 ءايتوتو «ينامرك ءايتوت : هتعنصو ءسمشلا فوسك ىلإ عّلطتلا نع ثاحلا رظّتلا فْعَض

 اهليوُصَت دعب مهرد نزو دحاو لك نم «يرُْحَب ءايتوتو يريشابط ءايتوتو يدنه

 رْمْصَأ توقايو «رمحأ ٌثوقايو ٌبّْعلا رعبو ءلوسغم قرح جّروريفو ,جئهد ءاهلسغو

 لوسغم قرع يرُحَب ناطرسو «نيلوسغم نيقّررع ضيبأو رمحأ ناجرُمو «قّرزأ توقايو

 عوزنم رفصأ جليلهإو «بيطلا لبنسو «لفلف ٌرادو «ينيص ناريمامو .يدنه جّداسو

 ؛مهرد نزو دحاو لك نم ءدمئثإو «لفنرقو ,يدنه حلمو «ةك رف ةّئشأو جْلْمْأو ,ىونلا

 هدرفمب دحاو لك قدي أمهرد نوربشعو ةتس يضفو يبهذ ائيشقرمو اثيمام فايشأ

 ظَفْحُيو «سأرلا ٍدودسم رولب ءانإ يف هقححس لاطيو معنيو طلخيو ةقيفص ٍةَريرَحب لكنيو

 .لمعتسيو «ىدنلا نم

 لاقي لجرل هبسن دقو َنْيَعلا يف قاحسإ نب نينح شاّنك نم ذوخأم لحك ةفص
 قرع راطقلق ذخؤي ,نافألا ةئوشخو بّرَجبلا نم ٌعقني ؛لاحكلا 4477سويليا هل
 ِسمّششلا يف قحسيو لكُيو ٌقدُي .ءزج بارّششلاب يئفطم لّسَعلاب قرم ايميلقإ ؛ناءزج

 كلذ دعب فقهيو «49)ٌقْحّسلل هب ىفتكي ام ٍرادقمب بارشلا نم هيلع ٌشريو

 .لمعتسيو عفريو «قحسيو

 ِنْفَج يف نوكت يتلا ةكحبلا نم عفانلا قاحسإ نب نينح شانك نم نوقيلساب ةفص
 نورشع ىونلا عوزنم رفصأ ٌجليلهإ ذوي : هتعنصو .ةّملظلاو ةعمّدلاو قالّسلاو نّيَعلا

 .213 ص نينحل نيعلا يف تالاقم رشعلا نم هانححصو «سايلب» ب يفو «سانكب» س يف (347)

 .213 ص نينحل نيعلا يف تالاقم رشعلا نم هانححصو ؛قحسلا هب يقتلي ام» لصألا يف (348)
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 ةسمخ دحاو لك نم بهذلا ايميلقإو ءقّرحُم ٌساحنو هرْحَبلا دّبَّرو «ليبجنز ءامهرد
 0س ىله# 5 مول ر# عزل 8

 دحاو لك نم لفئرقو «ةئشا «مهارد ةينامع دحاو لك نم لفلف رادو (لفلف ؛مهأرد '

 .«ءاودلا نول ربعي ام رذق راسي عيش حن رسألا نمو «مهرد فصن روفاك «مهارد ةثالث

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان .نيعلا هب حاعُتو قريرخ لخْنيو قدي 2

 يّوقيو «رصابلا رونلا ضبنيو («نيعلا ف عاملا عذب نم عفنلا بيجغع لحك ةفص

 ذخؤي : (عوشيتخب مالك) نع (يزارلا تاراتخم) نم وهو رّبتخم ؛بيجع «ةقّدَحلا
 نيلاقثم ةنز تورزنألا نمو «ةيقوأ فصن يدنه رملا ىون نمو «ةيقوأ رفصألا جليلهإلا

 «نيءزج يف عقني مث ءابطاك يتأي ىتح ٌعيمجلا ٌقحسي «ناقناد ةنز دّيَجلا ربصلا نمو

 ءءابدنملا ءام لطر فصنو «ولحلا نامرلا لسَعو يلباكلا .جليلهإلا لّسَع نم نيلدتعم

 مدلج ارض بخل ٌبرضيو ؛ةيفصتلاو ةيلفعلا دعب لمحلا كاسل ءام نم نمو

 5 ءامب ققيذو تاما لسع نم هرمغي اميف لح فخ اذإف ءًأضيأ قحسيو مّدقت

 اقوحسم رمحألا توقايلا ىصخح نم هيلع تيقلأ الغو هب جّرتما اذإف قتيل ران لع لمحو

 عضوو لزنأو «نيشناد ةنز قوحسملا ةحئارلا يك ذلا كسملا نمو («مهرذد فعن ةنز

 بيجع هنإف «ةدعملا نم ءاقن ىلعو «ءاذِغلا ماضبنا دعب هب لحتكيو «جاجز ءانإ يف
 .ًارارم هانيرج نأ ركذو فعءارو ةياغ ال

 يدنه ءايتوت مت حو ءاذج رعبا ُدِحُي .نرقجلا يف نوكي يل لكر ,ةواشغلا وليت

 ٌعذاَش مَُهُرَد ٍدحاو لك نم ةّضفلاو بهذلا ايميلقإ ©6499[نائلثو] نيمهرد نزو
 م0 0 كل و 0 ١ عا غو 00

 0657)-بشو «ناقناد دحاو لك نم ساحنلا روشقو ءراغص لولو 0509دسب ؛مهرد

 ىنعم الو «قيناود عبرأ» اهدعب ءاجو 420/3 نوناقلا-نم هانكردتساو ءلصألا نم طقس (349)
 .نوناقلا ف الط دوتححو الو احل

 .هدسي) لصألا يف (350)
 .نوناقلا نم ةأانحح صف (جيبسإل لصألا يف (351)
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 «مهرد فصن يلوعرف جاجز م فصن جاجزلا رطق عام «ناثلثو نامهرد قرح

 هيلع يَقلإ (352) وحس هيلع قبب بي ملو قحسنا اذاف رطَملا ءامع ةيودألا هله قححست

 ف ففج و ٌبُيحيو «قحسلاب طّلُخُيو عطاريق كزو كاسم «قئاد كزو قوحسم روفاك

 ك

 .هب لحتكيو ءامب ةفّدص يف 0353)ك ميو لظلا

 ربالا ةدارب نم ذح وي .اضيأ نوناقلا نم برع بيحيع ضاييبلا نم عفان رخآ

 مف ٌدسُيو بصق بوبنأ يف 004)نارّيصُيو ًاعيمج ناقحسي (مهرد كزو قبئز «نامهرذ

 ءرعشب ّنِجُع دق نيطب (0549ىشغتو 0557نيجعب اهلك ةبصقلا ىشغتو «نيجعب بوبنألا

 رجحتي ىتح ©*7)رمخب حخبطُي مث ىرخآ نيطب كلذ دعب ىَشكُيو عكولسلا هيلع فليو

 نزو ًاقوحسم ضيبأ ايميلقإ ىلإ دّمعُيو ءاودلا كلذ عّرنيو جّرخُي مث ءفّرخلاك ٌريصيو
 «لوآلاب لمع اك هنم لمعي مث ءرخا بوبنا ىلإ ٌدريو ءاودلا اذه عم طلخي ؛مهارد ةثالث

 رْطَم اهبيصي نأ لبق (259نطقل دق ٍنانك قاروأ ىلإ دّمْعُيو .جَرْخُيلف رجحت اذإف

 ناقحسي «مهرد فصن نزو بوقثم ريغ ُولَولو ءمهرد نزو اهنم ذخؤيو ,ففجتف

 «ًارورذ رابغلاك ريصي ىتح اغيلب اقحس اهعيمج قحسُيو ةيودألا رئاس عم ًامعان ًاقحس

 مث «ةيلاوتم ماّيُأ ةثالث نسوسلا لصأ ةراسُعب ليلعلا لحكاف هب جالعلا تدرأ اذإف

 اموي لحتكيو ءاودلا اذه نم اموي كلذ دعب لحتكيو :(359)ءاودلا اذه نم هلحكا

 .عفان «نّسوسلا ةراصغ نم

 11010 ذآ]| 1

)352( 

)353( 

 .نوناقلا نم هانححصف (ىقلا ام هيلع قلي ملو» لصألا يف

 .نوناقلا نم هانححصف (لحي» لصالا يف

 .نوناقلا نم هانححصف «ناّرصيو» لصألا يف (354)

 .نوناقلا نم هانححصف «نيطب» لصألا يف (355)

 .نوناقلا نم هانححصف «ىلغت» لصألا يف (356)

 .421/3 نوناقلا نم هانتبثأ امو «رمجب ٌمطي مث» لصألا يف (357)

 .421/3 نوناقلا نم هانححصف (نطقت» لصألا يف (358)

 .ةءاودلا اذهب دعب هلحكا مث نوناقلا يف .(359) يف
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 مث «ةيلاوتم مايأ ةرشع فيقث لخب كلذ ىلغي ةَجاَجَّدلا تحت 069 سقفي ةعاس ضْيبلا
 ,عضوم يف ءانإلا عضويو «©361نوهدم فزخ ءانإ يف وأ ةروراق يف عضويو ىفصي

 نإ «عفان ءهب لحتكُيو قحسيو ذخؤي مث «هيف ام نجي ىتح سمشلا يف ©6انينك
 .ىلاعت هللا اش

 دحاو لك نم قرم يرحب ناطّرَسو «قّشأو اجر عفنلا غلاب ضايبلل رورذ ةفص

 دحاو لك نم ينمرأ قّرْوَبو «رونلا ةرارم فصنو «نامهرد لظنح محش ؛مهارد ةسمخ

 روشق ةعبرأ رحبلا دير ًامهرد نورشع ضيبأ لفلف «مهارد ةئالث يناردنأ حلم «نامهرد

 مهارد ةسمخ نّسِم ةدارب «مهارد ةثالث اهجورُح ةعاس ميرارفلا هنم جرت يذلا ضيبلا

 لاطُيو معنتو لسغي ام لسغت ؛مهارد ةعبرأ بوقثم ريغ ُولُو مهارد ةرشع ٌبّنضلا رعب

 .عفان لمعتسيو اهقحس

 ةواشقلا ولجيو حسمي ةٌعمّدلاو ضايبلا يف دِمُحف َبّرُج دق ببجع (067لحُك ةفص
 «فصنو نامهرد يدنه ءايتوت ذخْؤي ءاّدج رّصَبلا ّدجيو «نوفُجلا يف نوكي ٍظلِغ لكو

 نامهرد قرحم ْساَحْم «فصنو نامهرد يبهذ ائيشقرم «مهارد ةعبرأ يناهفصأ دمتإ

 لك نم بارشلاب نيّيفطم لّسَعلاب نيقّرحم ةضفلا ايميلقإو ءبهذلا ايميلقإ :©64[انلثوز

 .نيقناد دجاو لك نم ساحّنلا ٌروشقو «بوقثم ريغ 7 ءمهرد جيذاش ءمهرد دحاو

 «ينلوعرف جاجز ءمهرد فصن .جاجزلا رْطَق ءام «ناثلثو نامههرد قرخم (363) بيش

 نزو ًاقوحسم روفاكلا اهيلع يِّتلُأ ًامعان قحسنا اذإف رَطَملا ءامب ةيودألا هذه قحست

 «نيعلا اهب رذيو اهقحس داعيو «لظلا يف ففجيو ُبّبُيو طلخُي «طاريق نزو كسم «قناد

 .نوناقلا يف ام هانتبتأ ام باوصلاو «صقفي» لصألا يف (360)

 .نوناقلا يف ةدوجوم ريغ «نوهدم» ةملك (361)

 .نوناقلا نم هانححصف (نيتك» لصألا يف (362)

 .420/3 نوناقلا نم ذوخأم وهو «ليلق لبق لحكلا اذه ركذ مدقت دقل (363)

 !قيناود عبرأو» لصألا يف اهدعب ىتأ دقو «نوناقلا نم اهاتكر دتساف لصأألا نم تطقس (364)

 .نوناقلا يف اهل دوجو الو

 .نوناقلا نم هانححصف «جبسم) لصألا يف (365)
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 نيعلا يف رطقيو «ديدج نسم ىلع بارشلاب 069 كحي ًافايشأ لمعتسي نأ راتخا نإف
 .بيجع هنأف «ضايبلل

 نارفعز ذخؤيو «قالّسلاو ةكحلاو ةملظلا نم عفنيو : نارفعزلا لحك ةحفص
 رداشن «فصنو قئاد ضيبأ لفلف ,مهرد لفلف راد ,ناهرد دحاو لك نم بيطلا لبئسو

 .هب لخكتكيو لخنيو قدي «قناد فصن روفاك ءمهارد ةثالث ٌّصْفَع ءمهرد فصن

 هتبرج يننإ خيشلا لاق ©268)لاحكلا .2677نطيرق هفّلُأ ءىطخي ال لحك ةفص

 يفو «ليقاثم تس مئنذاش «ألاقثم نورشعو ةعبرأ يصربق ايميلقإ ذخؤي ءاعفان هتدجوف

 قّرحيو لّسعب نّبعيو قيوسلا لثم ٌريصي ىتح قدي ألاقثم رشع ةتس : ىرخأ ةخسن
 .هب لحتكيو قحسي مث ففجيو بارشب هجورخ دنع ًافطيو ايميلقإلا قرحُي ام ةفص ىلع

 ءءاملا ءادتباو ةملظلل عفان لاحكلا لهسل رهاسلا باتك نم رخاآ نوقيلساب ةفص

 ايميلقإو دينإو ؛قرحم ساحن : هتفص ٌبرحي نّْيَعلا يف لكألا عطقيو ءرّصبلا ٌدجيو

 بيلملا لبئسو لفنرق ؛نامهرد دحاو لك نم ؛يدنه حلمو «لفلف رادو لفلفو «بهذلا

 ,رداشنو «نارفعزو «ناريمامو «رابك ةلقاقو لاه ءفصنو مهرذ دحاو لك نم

 دبر ,مهرد نزو دحاو لك نم ؛جذاسو ءاثيمام فايشأو ءيرطوقسأ ربصو «نوراسأو
 : روفاك «تابح عبرأ كسم «مهارد ةثالث دحاو لك نم ,يناردنأ حلمو ةّئْشأو «رحبلا

 ساحن ءانإ يف عقريو مّعنيو طلخيو ةريرحب لكنيو «هدرفمب دحاو لك عيمجلا َقَدُي ,ناقئاد

 .عفان «ةجاحلا دنع لمعتسيو «سأرلا دودسم

 وهو «هفتن دعب هب لحتكا اذإ ءرعشلا تابن عنمب فورعملا لابوتلا لحك ةحفص

 لومعم ٍجَْخَسْوَرو ديدحلا لابوت ذخؤوي «(ةيطارقبلا تاجلاعملا) يف دوجوم برجي بيجع
 قرحم هّماقم موقي َسملا نإ رهام نبا لاقو .رْهّزْدابلا رجحو «نوقيلاطلا سآاحنلا نم

 .نوناقلا نم هانححصو (لحي» لصألا يف (366)

 .422/3 نوناقلا نم هانححصف ؛نطيف» لصألا يف (367)

 .«نافجألا ظلغو ةكحلا نم عفني» ةدايز نوناقلا يف (368)
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 ءاوس ءازجأ ءلحكو ءايتوتو «قّرحم فّدصو «ضيبلا روشق سلكيو ءِرَجَحلا كلذ
 ْ .لمعتسيو «ةريرحب لّخنيو نيليو قحسي

 ءاد يف بادهألل رعّشلا تابنإب فورعملا قّرحُملا تيربكلا 'لحك : ًاضيأ اهنمو

 زعَملا فلظو «قّرحم رفصأ تيربكو ءدرّوْزال رجحو «ينمرأ رجح ذخؤي «بلعتلا
 نّيليو ةريرحب لُحنيو قحسي «ءءاوس ءازجأ قرح ينيصو ىدولس لحكو «قرحملا

 .ىنعملا اذه يف لحكلا اذه دبرت ٌتبني ٌرعشلا أدتبا اذإف «لمعتسيو

 سنج ريغ نم هرثانت ناك اذإ رْعّتْشلا تابنإب فورعملا نداللا لحك : ًاضيأ اهنمو
 لوسغم درَوَرال رجح «مهرد نزو ةحئارلا بيط دوسأ نّدال ذخ وب «بلعُتلا ءاد

 ةركب لمعتسيو لّحنيو قحسي «مهارد ةثالث قرحع ينيص «مهرد ينم رأ رجح «نامهرد

 وأ ىرّدَجلا وأ ٍرانلا ٍقْرح َبيقع نافجألا ٌرعش ٌتبنُي لحك : أضيأ اهنمو

 ذخؤيو :اقّرحُي لّصْنَع لصب ذخؤي : قّرحلا لّصْنَعلا لصَب لحكب فرعيو ؛تاحارجلا
 قحسي ؛مهرد ينمرأ نيطو ؛مهارد ةسمخ يبسدعلا نذاشلا نمو ؛مهرد نزو هدامر نم

 .لمعتسيو «ةريرحب لحديو

 لحكب فورعم «نادرقلاو ٍماَقْمَقلاو لْمَقلا جارخإب ّصتخي لحك ًاضيأ اهنمو

 حلم «قناد دحاو لك نم ىزابُحلا قروو «قّبرحتو ,ينمرأ قروب دحوي : جريويملا

 «قناد ع ورجلا ٌبح روشق ؛مهرد جزيويم ء«فصنو قناد ٍراغلا قرو «طاربق قّرحم

 قحسيي ؛مهرد نيدرانلا نهدب ولقم ايتوت .مهرد فصن عّورخلا نهدب ٌولَقُم لحك

 .©69![عفنلا ريثك] برجي هنإف لّمعتسيو لخنيو امعان

 ةيوطرلا ةدايز نم عفانلا كوكحا جليلهإلا لحكب فورعم لحك ءأضيأ اهنمو

 ففجي «مئايزارلا ءامب ّنسِملا ىلع كلي ,رفصأ جليلهإ ذخؤي ءاهئرودك ىفصُيو «ةّيبضيبل
 قصت دحاو لك نم نم ةرفصلا نيب لإ هرشق نم كوك لقلق رادو ءقوحسن
 .ب نم ةدايز (369)
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 0”[مهرد رحبلا دبز] مهرد دحاو لك نم 279©2يزارمو يرشح ءايتوت ءمهرد

 ىلإ ُدريو «ةريرحب لخنيو ءامعان ًاقحس قححسي مهرد اثلث يناهفصأ لحك فصنو

 لمعتسيو «َحلصأو َدوجأ ناك «رثكأ نآل املكو ءأّدج معني نّيَلُي ىتح جُمديو نواملا

 ظ ظ .ةيشعو ةركب

 تاذب فورعملا وهو «قَرحُم دَّسُب ذخؤي : دّنسُبلا لحكب فرعي لحك أضيأ اهنموا
 ينيص ٌليبجنز .مهارد ةثالث ٌلوسغم يسدع منذاش «نامهرد «ٌلوسغم قّرحم «بعشلا

 .كلذل لمعتسو نّيليو قّححسي «مهارد ةثالث بوقثم ريغ ُولْؤل ,ممهرد فصن

 «نيعلا يف ءاملا لوزنو ءرّصَبلا ةملظ نم ٌعفني ينايرسلا نادادرا هفنص لحك ةفص

 الب ةقّرحلا يعافألا سوؤر دامر نم دخؤي ةَجِزللا ةّبوطرلاو «قاملا يف ٍدئازلا محللاو
 نم نارفعزلاو :372!لينسلا ريفاصعو «سّوسُم ريغ ضيبأ لفلف ٌراد ؛مهارد ةثالث حلم
 ءمهرد فصن دحاو لك نم تداريماملاو مكر كلا نمو «فصنو مهرد نزو دحاو لك

 .انركذ امل ةياغ هنإف «مونلا دنع هب لحتكيو لخنيو «هدرفمب دحاو لك قحسي

 نيعلا ةحص ٌظفحي هنأ ركذ «سونيلاجل «نايهرلا حلاصم» باتك نم لحك ةفص

 «قرحت مل يرحب ءايتوتو «نيلوسغم جذاشو دمتإ ذخؤي ,هتفاطلل سانلا عيمجل حلصيو
 دحاو لك نم ؛يدنه جذاسو «ربصو «ساحنلا روشقو «قرحم ساحنو «ينامرك ايتوتو

 معنيو لخنيو قدي ءءزج عبر دحاو لك نم «روفاكو ءكسمو «رداشونو ؛لفلف ءءزج
 .ةياغ هنإف لمعتسيو ءابهلاك ريصي .ىتح ّاَماّيأ ةيالص يف

 ناكو ؛هسفنل بهارلا سنوي هبكر هنأ ركذو ءاضيأ «نابهرلا حلاصم» نم لحك ةفص

 دَبَر ذخؤي ءاموي نيثالث ىلإ ءىربف هلمعتساف أرب ال هنأ ءابطألا ٌعّمِجأو ٌضايب هنيع يف
 قدي اوس ءازجأ ,نيجعلا قّرْؤَبو ءاينوقحسمو «رشعلا ركسو «بضلا َرْعَبو «رحبلا

 ركذ دقف 120 ص ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصف «يبيزارمو ىربح ءايتوت» لصألا يف (370)
 .يزارملاو يرشجلاو ينامركلاو يدنحلا : ءايتوتلا عاونأ نم

 .س نم طقس (371)

 .(ةمكحلا سودرف) يف درو ! «ريفاصعلا لبنس» حيحصلا (372)
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 فصن ينيص ناريمام ذدخ وي 3 (لْخَلا دعب هنزو ححصيو لكنيو هدرفع دحاو لك

 مث ةيالص ىلع ةيودألا هب ىقستو فصنلا بهذي ىتح ءام لطرب حبطُيو قدي ؛ةيقوأ
 ًارورذ ضايبلا يف لمعتسيو ءارورذ ٌريصيو ءاملا عيمج ّدفني ىتح سمشلا يف هقحس ىلاوي

 .نيعلا قاقحتسا بسحب ًالحسكو

 ناريماملا لعجاو «ةراجح ركسلا نوكي نأ «يروصنملا» باتك يف «يزارلا» ركذو

 نوكي نأ رّكَّذو ءركذ ام ةيودألا هب نّبعتو خبطيو «ناءزج (ٌجو)و «مهارد ةرشع

 ٍضايتبلا ,علق يف ءاود هلداعي ال هنأ هنع نيّضو «سأرلا ٍدودسم ساحن ءانإ يف هظفح
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءٌباودلاو سانلا نيعأ نم.

 ذخؤي ءهبّرج هنأ ركذو ءلّبَسلا ير نم عفان (حيسم» باتك نم ذوخأم لخك ةفص

 ًامعان حسي مث «ةيلاوتم مايأ ةرشع ُكرتيو فيقث لخمي ىلغيف يرطلا جاجدلا ضيب ٌروشق

 .عفان هب لحتكيو سأرلا ٍدودسم ساحن ءانإ يف عفريو
 لخؤي ةبوطر نع نيعضلا رصبلا ّي («يزارلا» باك نم ذوخأم لحك ةفص

 ىفصيو ليل كرتيو بطرلا شوُجنزرملا ءام رصعيو «ففجم لوسغم ءايتوت امهرد نيرشع
 لفلفو ليبجنز دختيو لخنيو قحسي مت ءٌفجي ىتح للظلا يف كريو ءايت وثلا هب نجعيو
 حايزارلا.ءام قحسي «لاقثم رداشون ,نامهرد دحاو لك نم مك كو ناريمامو لفلف رادو

 عفني هنإف ركذ اميف لمعتسيو سأرلا ٍدودسم ساحُ ءانإ يف ظفحيو ففجيو ءرضعألا
 .عفنلا ةياغ كلذ نم

 ءايميلقإو هدم ذخؤي ذخؤي بدلا راثتنا نم عفني ؛قاحسإ نب نينحلا لحك ةفص
 ٍزوك يف قرحي مث «ٍلسعب نجعيو لحنبو ٌقدي ءزج دحاو لك نم ؛جازو «سيدقلقو

 .عفان .ةجاحلا دنع هب لحتكيو «سوتبأ ءانإ يف ظفحيو كسي مث ديدجب راف
 : دئازلا محللاو ةديدشلا ةنوشُحخلاو برجا نم عفني ًأضيأ (ني نينحل) لحك ةفص

 ىددع ةبح 23732 شع ةسمخ لفلف ًالاقثم نورشع راطقلق «ليقاثم ةرشع ايميلقإ ذخْؤَي

 .214 ص قحسا هب نينحل نيعلا يف تالاقم رشعلا نم اهاتححصف :نورشعو» لصألا يف (373)
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 ةيودألا هذه تّمج اذإف «قيتعت بارشب راطقلقلاو ايميلقإلا ٌيحست «لاقثم يدنه لبنسو

 ساحن ءانإ يف ٌعفريو ِرابُعلا لثم ٌريصي ىتح ٌعيمجلا ٌقَّحسيو «لفلفلاو لبنسلا اهيلع يقل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان .لمعتسيو هّسأر ٌٌدسيو

 ظفحيو ,عومُنلا ناليَس عنمي «(ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ) تارايتخا نم لحك ةفص

 ءامب ناقحسيو اءزج ًاءزج جليلهلا كاكحو يدنه ءايتوت ذوي ءدمّرلا عنو «نيعلا ةَّحص

 ,جاجز .ءانإ يف ظفحيو روفاك طاريق هيلع ىقليو ففجيو قاّمّسسلا ءام وأ مرصحلا

 .لمعتسيو

 قحسي «لوصم ينامرك ءايتوت ذخؤي «رصبلا دحي : ًاضيأ (هشانك» نم ذوخأم رخآ

 ؛لفلفلا نم هيلع ىقلي مث ففجيو ءيتارم ثالث (974لّوصملا بْطَرلا شوجُنررملا ءامب
 ءامب قحسيو «ءايتوتلا ٍرْشْع ردق دحاو لك نم «ناريمامو «لفلفلا رادو «ليبَجْنْزلاو
 ,غلبأ نوكيف روفاك طاريقو ءِكْسِم ةبح هيلع ىقليو .هقحس ُداعُيو ففجيو «حنئايزارلا

 .عفان

 ةكجلا لبزيو ءاهتعمدل ,عطاقلاو ءاهّتحص ظفاحلاو نْيَعلل ىؤوقملا سآلا دورب ةفص
 قرحم بهذلا ايميلقإ ,مهارد ةرشع ىبرم ينامرك ءايتوت : نوفجلاو محّتلملل ةّضراعلا

 رفصأ جليلهإ «مهارد ةينامث ينامُي بش «نامهرد دحاو لك نم ينيص ناريمامو «لوسغم
 ىبريو هدرفمب دحاو لك قدي «مهارد ةسمخ لوسغم يمدع ججذاش «مهارد ةعبس عوزنم

 ءانإ يف عفريو «سمشلا يف مايأ ةعبس قامسلا ءامو بطرلا رضخألا سآلا ءامب ًاعيمج

 .لمعتسيو ساحن

 ذخؤي : قامألاو نوفّجلا ءاخرتساو ةعمدلا نم ٌمفانلا : ًاضيأ سآلا دورب ةفص

 ىهرد قرحم ٌساحن «مهارد ةثالث دحاو لك نم (739يرشج ايتوتو «ينامرك ءايتوت
 سألا ءامب ىّبريو لخنيو قدي ؛مهرد رفصأ جليلهإ ءممهرد فصن ينيص ناريمام

 .روصملا : لصألا يف (374)
 ءايتوتلا عاونأ نم ركذ دقف 120 ص ينوريبلل ةنديصلا نم اهانححصف («يرج» لصألا يف 375١(

 .يزارملاو «يرشجلاو «ينامركلاو ناعوت وهو يدنه'
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 .جاجز ءانإ يف ظفحيو لمعتسيو مُعنيو نواهلا ىلإ داعيو «لظلا يف ففجيو «بطرلا

 نيمأ» تارايتخا نم وهو ءرّصَبلا ةملظ نم عفانلا : رشع ىنثالا لحك ةحفص
 «( ير صم نويفأو ريشابطو «يدنه ايتوت «مهارد ةرشع لوسغم حن ذاش دح وي (ةلودلا

 ءيرطوقسأ ربصو ءاثيمامو «بوقثم ٌريغ ميشَغ ُولُولو «ساحنلا لابوتو

 ,نامهرد دحاو لك نم «ينيص ناريمامو «قرحم ساحنو «نارفعزو 2376ج رهزيهام

 ىتح نواهلا يف نّيلُيو ةريرحب لخديو نزولا حيحصتو ِلْخّنلاو ُقّدلاب ةّيودألا عّمجُ
 .4ب لحتكيو رابغلاك ٌريصي

 يف ىوشتو ًانيجع سبلتو ةجليلهإ ذخؤي ةَعِمَدلا عطقل (377)(عفان] ءاود ةفص

 «نارفعز قناد نزو - هقحس معني اهُمحل ذخؤيو «ُنيِجَعلا رّمحي ىتح رجا ىلع رونتلا
 .هللا اش نإ «عفان .ًالحك لمعتسيو

 جليلهإ 79»[لفلف] ذخؤي ,ةكجلا نم عفنيو «ةبوطرلاو ِةَعمدلا عطقل رخآ ءاود

 دمثإ ,ءءزج فصن رحبلا دبر «نيءعزج لفلف رادو ء«ءزج دحاو لك نم ؛يدنه حلمو
 .ًالحك ذختيو لكنيو قدي هلك كلذ فاعضأ ةثالث

 مهرد لحك «مهارد ةينامث يدومحم ءايتوت ذخؤي .©7لعفلا ٌُبيجع ةعمدلل رخآ

 جليلهإلا ءامب ىبريو ٌعيمَجلا قدي ,فصنو مهرد جنذاش «قيناود ةعبرأ بهذلا ايميلقإ

 .ةعمدلل عفان هنإف ءءزج قامّسلا ءامو «نيءزج (©99)[مرصحلا ءامو]

 ءاملاب لسْمُت مث رانلا يف قّرحتو ٍةرمت يف قدتو يندعم ايتوت ذخْؤي : ةعمدلا عفني رخآ
 ةلفاقلا بابل نمو ءمهارد ةسمخ نزو هنم ذخؤيو ءقدتو ,ففجتو ,تاعفد بْذَعلا

 .عفان ب لختكيو ءاقحس مغني ءمهرد فصن نزو رابكلا

 .381 ص ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصو (جرهرلم) لصألا يف (376)
 .ب نم ةدايز (377)

 .ب نم ةدايز (378)

 .«عفنلا» ب يف (379)

 س نم طقس (380)
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 «تيزب ىبرُيو قحسي «رمحأ قّرْوَب ذخؤي «ةتغب ثدحي يذلا ضايبلا علقي ءاود
 .ًاًدج عفان هنإف (مونلا دنعو ةأدغلاب هب لحتكيو

 دزربط ركس «مهرد نزو سلكملا ٍضْيَبلا روشق ذخؤي : اضيأ ضايبلا علقل رخاو >

 .نالمعتسيو ناقحسي «هلثم

 «صفعو «جبسو 2( ير ناطرسو ءايميلقإو ىيايتوت ذخ وي : ًاضيأ ضايبلا علقلو

 .لمعتسيو ُكنسِم طاريق هعم طلخيو «ةيوسلاب

 قرحيف لفسألا ريزتخلا احل ذخؤي «طارقبأ» نع لوقنم ٌرورذ وهو : ضايبلل رخآ
 نيعلا هب ٌرذتو كسم نم ءيشو دّرريط ركس هلثم عم قّحسيو سلكلا لثم ريصي ىتح

 .برج ٌةييَِعَو َةَّودُع

 دّسبو «بوقثم ريغ لولو ءنورطنو ءّبّنصلا رعب ذحؤي : ضايبلا علقل كسمم ةفص
 فصن نس ,مهرد راجنز .مهارد ةسمخ ريراوق دبر .مهارد هنالك دحاو لك نم قرم ه 1 1 0 000000 : ما

 «فصنو نامرد يدنه ءايتوت «مهارد ةرشع لوسغم قرحم ماعنلا ضيب روشق «مهرد

 .رضخألا فايشلا لامعتسا لعب لمعتسيو عيمجلا ٌقحسي «ناتبح ٌكلسم

 ٌرعبو «رحبلا دّيَرو «دنسلا راوسو «يرحب ناطرس ذخؤي : ريبك رخخآ كسمم ةفص

 «نامهرد لحاو لك نم ماععَتلا ضيب رشقو يرشج ءايتوتو «ىرابحلا ةصناقو ءٌبّنصلا

 جازو «قرحم جاجزو «ساحنلا لابوتو «صاصرلا جاديفسإ (مهرد ىرخا ةخسن فو

 ؛لفلف رادو ءديدج رضحأ (0817نّسِمو قرحم قيقعو «بوقثم ريغ ؤلؤلو .قرح
 «ناجرملا لصأو « يدنه ءايتوتو «لوسغم بهذلا ايميلقإو ئىارضحخ ةناجأ فرحو

 دحاو لك نم يدومحمو ينامرك ءايتوتو «قرحم ساحنو ءرحبلا شركو «ايلومُيف نيطو

 لك نم «قزريشو ءاثيشقرم «قيناود ةعبرأ دحاو لك نم قّروَبو «يناردنأ حلم ؛مهرد
 جتسدلاب كعديو ةريرحب لّخنيو عيمجلا قدي «نامهرد ريراوقلا دْبَر ,.مهرد فصن.دحاو ليلا سا ىف 2 2. 2 . ش - نك .٠

 رطقي نأ دعب ارورذ لمعتستو ءأطسو نيقئاد نزو هيلإ فاضيو ,رابُعلا لثم ٌريصي ىتح

 .«سم) لصألا يف (381)
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 نإ «عفان ءبرحي .قيقد نويروطنق هيف يلغأ دق ءامب ًافاذُم ٌرضخألا فايشألا نيعلا يف

 .ىلاعت هللا اش

 ًانسح ًالعف هل ٌثيَأرف حراخجبلا نيعأ يف ثداحلا ضايبلا يف هتبرج دق رورذلا اذهو

 .ةفيرشلا ةمدخلا يف اهريغو روقصلاو نيهاوشلاو ةارّبلا نم نّيعأ ةدع هب تيجو

 ذخوؤي : كَّسَمُملا نارفعزلا ءاودب فرعي نوناقلا نم : نيعلا ةقرز غبص ةفص

 ناخد «مهرد (382)بوقثم ريغز ولو .مهارد ةثاللث يناهفصأ لحك ,مهرد نارفعز

 ىقليو قحّسلاب ٌعيمجلا طلخي قئاد روفاك «نامهرد يتيزلا قبيزلا نهد وأ جارسلا تيز

 .عفان «لمعتسيو «نيقناد ٌديج ٌكلسم هيلع

 كّسَحلا ةراصع ذحؤي ,كّسَحلا ةراصع ءاودب فرعيو ؛كلذ لثل ىرخأ ةفص

 نهدو ءرجّشلا ىلع ٌدّوسملا نوتيزلا ىون نهد «مهرد ٌّجَفلا صفعلا نمو «نامهرد

 .هب لحتكيو ءٌدَّوسي ىتح ةنيل رانب خبطُي ,مهرد دحاو لك نم روُسَقَم ريغلا ميسمّسسلا

 قرع صاصر «لاقئم فصن ٍفاصّرم ذخؤي «نوناقلا نم كلذ لثل ىرخأ ةفص
 صلخت يتلا تويبلا دامر «نالاقثم دحاو لك نم «يبرع ٌعمصو «نارفعزو «لوسغم

 زوجلا قرو ءامب قحسي «لاقثم فصن رضخأ صفع «لاقثم فصن لوسغم ٌساحن ءاهيف

 .لمعتسيو «هرشق وأ رضعألا

 دنقلقو ءءزج دحاو لك نم ءايقاقو صفع : هٌعمجيو رظنلا يّوقي : رخآ بص

 .لمعتسيو «نامعثلا قئاقش ءامب قحسي ءزج فصن

 ائلث هاوخنان ءءزج رفض قورع ذخؤي ُهَلعف َدِيُح دق ًارورذ برغلل تابرجملا نمو

 .هب أارييف هيف ًارورذ ناقحسي ءءزج

 ءاثيمامو «قرحلا رُدبُككلا روشقو «تورزنأو «زْبصو «ٌجاز هل ةعفانلا ةيودألا نمو
 مسام را

 . هئربتف (383)ب علا 2 لعجتو ًامعان قحست ءاوس ءازجأ

 .س نم طقس (382)
 .«قوملا يف)» ب يف 9
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 دحاو لك نم لوسغم جنذاشو «قّرحم رابك فدص : ةينرقلا روفح لمي رورذ ةفص

 . لمعتسيو ًاقحس معني عمهرد

 ءزج دحاو لك نم ءايقاقأو ءضصفع ذخؤي : نّْيَعلا ةقرزو ٌراثآلا غبصي ءاود ةفص

 .هب لحتكيو «قدي ءءزج فصن سيدقلق

 «قّرحم ساحنو ءلوسغم جتذاش «عفنلا بيجع وهو «ليهس نب روساس ءالَج ةفص
 «ينمرأ قّرْوَبو ءيدنه حلمو «لوسغم بارش يف يفطم لوسغم قّرحع ةضفلا ايميلقإ
 مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ءرحَبلا ديرو «لفلف رادو ءدوسأو ضيبأ لفلفو «راجنزو

 نم جليلهإو ليبجتز «ءفصنو مهرد دحاو لك نم ؛لفنرقو «لبنسو «يرطوقسأ ربص

 اذهو «لمعتسيو «عمجيو «ةريرحب لخنيو .هدرفمب دحاو لك قدي «نيمهرد دحاو لك

 .ةبطرلاو ةدرابلا ةجزمألا باحصأل ديفي لحكلا

 لابوتو «قرحمم ٌساحن : (ذيملتلا نبا نيذابارقأ» نم : بطرلا يدنهلا دوربلا ةفص

 لفلفو (ينمرأ قّروُبو حلم ء.مهرد يرطوقسأ ربص «مهارد ةعبس ٍدحاو لك نم «ديدحلا

 رُدنكو «ضيبأ لّدرخو «ريراوقلا دبر .نامجرد دحاو لك نم ءيرصب جاجزو «ليبجنزو

 سمشلا يف رْفُص ءانإ يف كرتيو رمخ لخب نجسعُيو قدُي «نامهرد دحاو لك نم قرح ركذ
 .لمعتسيو «فجي نأ ىلإ

 اثيمام فايشأو «نارفعز ءمهارد ةينامث نّثألا نبلب ىبرم تورزنأ : ضايبلل لحك

 .لمعتسيو «قحسي «ناقئاد دحاو لك نم

 راضُعلا فّرحتو ,ماعّتلا ضيب روشق «ذيملتلا نبا» تابّرَجم نم : ضايبلل رخآ

 ٌبرضي ممدم  دمتإلا نم برض وهو  ىدولس لحكو «يراخب ايتوتو «ينيصلا

 نم «ريشابطو «يدنه ايتوتو «يرحب ناطرس «مهارد ةسمخ دحاو لك نم «ةرمُح ىلإ

 فخأ هنأ الإ ضيبألا ماخّرلا هبشي جّمدم ينمرأ رجحو ءٌبضلا ُرْعِب ءنامهرد دحاو لك

 جنذاشو ءرشعلا ركس (مهرد فصن دوسأ لفلف ءمهرد دحإو لك نم ءاضايب ٌدَشَأَو

 ؛نامهرد دحاو لك نم ائثيشقرمو ءديدّجلا ٌّنسَملا رجح «مهارد ةثالث دحاو لك نم

 .برحي عفان هنإف «ضايبلا ٌعضاوم اهب ليملا رارمإب صحيو ءًالحك لمعتسيو هلّوصم عمجي
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 «نيعلا نم ةلئاسلا .عومدلا ةرثكب ٌبَهْذيو ,هتحص ىلع هظفحيو رصبلا يوقي ءاود

 دقو «ًاعفان هتدجوف هّتيرج دق : «سيئرلا خيشلا» لاق ©84(نوناقلا» نم ذوخأم وهو

 | نيموي لك يف وأ «ةرم موي لك يف ةحصلا لاح يف هب لتكي ؛ «يكولملا نوقيلساب هامس
 .مهأر د ةسمخ قرم ٌرْفص ءمهار د ةرشع دحاو لك نم «رحبلا دبّرو ءايميلقإ ذخوت ءةرم

 دحأو لك نم « «لفلف رادو ءنداشون ,مهارد ةثالث دحاو لك نم يناردنأ حلمو جاديفسا

 ,مهرد فصن روفاك «مهارد ةعبرأ لفلف ءمهرد دحاو لك نم ةئشأو لفنرق «نامشرد

 .هب لحتكيو «قحسيو «قدي

 ,عومدلا ةرثكو نيعلا فعصو ةملظلا نم عفانلا «ىدنسلا نبال» ءالج ةفص

 ذخؤي : ايانشورلا ماقم موقيو ءناليسلاو ءضايبلاو ءنافجألا لقثو «ةواشغلاو «لبّتسلاو
 «نامهرد ضيبأ لفلف «ساحن ؛مهارد ةخ دحاو لك نم ليبحنزو رفصأ جليلهإ

 .لمعتسيو «قدي «مهارد ةرشع قرحم ساحن ,مهارد ةرشع لوسغم جنذاش «رداشون

 ةثالث لحك «مهارد ةرشع ايتوت : ّنيعلا يوقيو (ةعمدلا ٌعطقي : سالا دورب ةفص

 جليلهإ ؛مهارد ةسمخ يِنامَي بش «نامهرد دحاو لك نم ايقاقأو ءبهذلا ايميلقإ ,مهارد

 ءامو سآلا ءامب ىبريو عيمجلا قدي مهارد ةسمخ .لوسغم جنذاش «مهارد ةعبس رفصأ

 .لمعتستو «سْمّسلا يف مايأ ةعبس قاّمسلا

 ةكجلا ٌليِزُيو «ةعئدلا عطقيو ءاهيّحصل ٌظفاحو «نيعلل يوقم ءرخآ سآ دورب

 بهذلا ايميلقإ ,مهارد ةرشع ىبرم ينامرك ايتوت ذخؤي «نوفُجلاو محتمل ةّضراعلا
 ينامُي بش «نامهرد ٍدحاو لك نم «ينيص ناريمامو ءسآلا ءامب يفطملا لسعلاب قرح
 «مهارد ةسمخ لوسغم ٌنذاش «مهارد ةعبس ىونلا ٌعوزنم رفصأ جليلهإ «مهارد ةثالث

 سمّشلا يف مايأ ةعبس هميعنتو هقد دعب بْطّرلا سآلا ءامو قامّسلا ءامب ٌعيمجلا ىبري

 .«(ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ» رايتخا نم اذهو «رابغلا نم ظفحيو

 زج رافلا ءرخ ,نافجألا ٍِظلِغ نع بادهألاو رافشألا راثتنا نم عفني ؛دورب ةفص

 .هب لحتكيو ءمّعني «ةيوسلاب ءبّصَقلا دامرو «زعّملا رعب

 .423/3 نوناقلا يف هرظنا (384)
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 انجسعي نأ وه ءءزج دحاو لك نم «نيقرحم ٌجازو «راطقلقو ءدمإ : كلذل رخآ

 .لمعتسيو «عيمجلا ٌقحسيو ءاقرحي مث لسعب

 باحصأ نم عفني هنإ : لاقو «يراتخلا» وهو «لهس نب روباسل» ءاللج (355)لحك

 «صاصرلا جاديفسإ «نامهرد برع ٌممص «مهارد ةعبرأ ءاشن ذخؤي «ةّراحلا ةجرمألا

 عمجي «ٌمهرد دحاو لك نم ءدمثإو «ءاسنلا نبل يف يفطم «لّسَعلاب رّبدم ءايميلقإو

 .جاجز ءانإ يف عفريو «معنيو هئازوأ ححصتو «قديو عومجملا

 نم ليست يتلا .عومدلا ٍةرثكب بهذيو «هتحص ظفحيو ءرصبلا يوقي ءءاود ةفص
 ءاملا وأ رّطَملا ءام يف َةليل نيرشعو دحأ عقني دمثإ ذخؤي : نوناقلا نم ذوخأم ءَنّْيَعلا

 (387)ةينامث ائيشقرم ءامهرد رشع انثا هعم ذخؤيو ,37862ّسحلا تحي نم ذوحخألملا

 ,(358)ناّتناد كسم «ناهرد بوقثم ريغ وْلْوَل ءامهرد رشع انثا ايميلقإو ءايتوت عمهارد

 هدرفمب دحاو لك ٌقدي ءمهرد دحاو لك نم يدنه جذاسو نارفعز «قئاد روفاك
 فشني ىتح ًاديج (089![ًرارم] موي لك قحسيو دمتإلاو ائيشقرملاو ءايتوتلا هيلإ عمجيو
 ُكسملا ىقلي مث ءاديج قحسُيو «نواهلا يف اهيلع ٌنارفعزلاو جذاسلا ىقلي مث ؛هؤام

 دوجأو .ةيشعو ةركب هب لحتكيو ءجاجز ءانإ يف عفريو «ٌعيمجلا ُكَعديو هيلع ٌروفاكلاو

 ءرَظُنلا ةيوقت يف هنم ٌدوجأ ٌءيش سيل هنإف ءرهاط بهذ وأ ٍدّرُمُر نم ليمب هب لحّتكا ام
 .ًاعفان هثدجوف هّثبرَجو

 ائيشقرم ءمهارد ةثالث ىبرم ينامرك ايتوت : نيللا عماجلاب فورعملا لحكلا ةفص
 مهرد فصن لّسَعلاب ربدم ةضفلا ايميلقإ ءمهارد ةثالث اثيمام ءمهرد ىلرم يبهذ

 ةيوقتب صتخي اذهو .لمعتسيو مُعنيو طلخيو «هدرفمب ٍدحاو لك قدي «قئاد نارفعز

 .(الحكو لصألا يف (385)

 .(بحلا نم رطقي يذلا» 423/3 نوناقلا يف (386)

 .كوناقلا نم هانححصف (ةثالثوال لصألا يف (387)

 .نوناقلا نم هانححصف «قئاد» لصألا يف (388)

 .نوناقلا نم ةدايز (389)
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 ةيرجحلا هُئيودأ تيبار نإ ةصاخو نيب ةعفنم اهاطلو اهرْكِصو اهلاَزُه نم ٌعفنيو نيعلا

 .اهيف ايميلقإلا يفطو ءاسنلا نبلب

 يدنه ايتوت : نّْيَعلا امو قالّسلاو ةراحلا ةجزمألل جذاس : مرصجلا دورب ةفص

 .لمعتسيو «ففجي «مايأ ةعبس قّمَرَملا يرطلا مرصجلا ءامب ىبرم

 ىفاصملا نامرلا ءامب ىبرم ايتوت ءرصبلا ّدِحُي ءنامرلا دورب وهو : نيشاقنلا دورب ةفص

 .لمعتسيو قحسيو مايأ ©990[ةعبس]

 : ةرمُحلا يتاوب للحيو ملألا نكسي .دامرألا رخاوأ نم عفانلا ريبكلا اياكلملا ةفص

 ىاشن ءمهارد ةسمخ دحاو لك نم دزربط ركسو «ففحب نننألا نبلب ىبرم تورزنأ

 لك معنيو قدي «قناد نويفأ .مهرد دحاو لك نم ءايميلقإو ءاريثكو (يلرع غمصو

 .لمعتسيو «هدرفمب دحاو

 ذخؤؤي «ةراحلا ةعمدلاو ءفيفخل ا دّمّرْلاَو ءنْيَعلا ةّرارح نم عفانلا يروفاكلا ةفص

 «فصنو مهرد يبهذ ايميلقإ .مهرد لوسغم متذاش «مهارد ةرشع لوسغم ينامرك ايتوت

 .لمعتسيو معنيو قدي «ةيح روفاك

 ءمهرد دحأو لك نم ءاشن «بوقثم ريغ ٌولُّؤل ءلوسغم قرحع فّدّص يروفاك ةفص

 ْ .لمعتسيو «قدي «روفاك

 دحاو لك نم لوسغم قّرحم جبسو لوسغم جْئًداش : لاحكلا يلع يبأل يدرو ةفص

 .ءزج فصن قرحم ماعنلا ضيب روشق ءءزج

 ناعمجي «ةّيوسلاب نيلوسغم ,نذاسو ءيوشم ٌدْمتِإ ذخؤي ءحورقلا عفني رورذ ةفص

 ]أ .المعتسيو ًامعان

 ةعبرأ اثيشقرم ءمهارد ةتس دمتإ : اهظفحيو َنيعلا يوقي جذاس دوسأ لحك ةفص

 نم دّنسُبو «نارفعز فصنو «قئاد ُولْول ,نامهرد لوسغم رحم يضف ايميلقإ ؛مهارد
 .طاريق كسم ءمهرد فصن دحاو لك

 .ءاين نم تلطقس (390)
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 ؛نيعلا ةحص ظفحيو َقَعْمَّدلاو «راحلا دَمَّرلا اياقب نم عفانلا ريغصلا ربغألا ةفص

 «ينامرك ايتوت ذخؤي .لّبسلاو بَرَجلا نمو ةينرقلا روفُح نم ٌعفنيو ةَملُظلا ولجيو

 ولول «مهارد ةسمخ دّرْربَط ركس ,مهارد ةرشع دحاو لك نم لوسغم قرح جيشو

 .لمعتسيو ( معني «لاقثم

 ءامترارح دّربملا ءاهِتملظلو اهتعمدل ليزملا ,نيعلا ةحصل ظفاحلا ربكألا لحكلا ةفص
 لحك ذخؤي ءاهّلك لاحكألا فرشأ وهو ءاهلادتعا ىلإ ُنيعلا عجرت ىتح اهجازمل حلصملا

 دحاو لك نم «َنُيَلوسغم يضف ايميلقإو ائيشقرمو ءلوسغم ينامرك ءايتوتو «يناهفصأ
 ؛مهرد دحاو لك نم بيطعلا لبنسو «يدنه جذاس :ءمهرد لوسغم ولو مهارد ةسمخ

 قحسيو ِنرَوْلاَو قدلا دعب عمج «قناد ٌقكلسم «ناقناد روفاك (مهرد فصن نارفعز

 .ىلاعت هللا اش نإ «ٌمفان ءبهذ ليمب ةّيْشَع ةركُب هب لحتكيو ,.جاجز نواه يف

 ءنيوحألا مدو ,ردنُكلا روشقو «تورزنأو ءٌربص : ٌمحللا ٌثبني رورذ ةفص

 .لمعتسيو «لخنيو قدي .ىزج دحاو لك نم «نارفعزو

 نبل ىبرم تورزنأ ذخؤي «جيندزولاو قيتعلا دمُرلا نم عفان ريبك رفصأ رورذ ةفص
 ءءاشنو «نويفأو .يرطوقسأ ربص «نامهرد ينابهر اثيمام فايشأ مهارد ةينامث نّثألا

 «فصنو ٌقئاد يفاصَرُم «مهارد ةثالث نارفعز ءمهرد فصن ٍدحاو لك نم ءدرؤلا رزبو
 لحنيو (هدرفمعب دحاو لك قدي «عبرو ًامهرد رشع ةسمخ نزولا ةيناع جئاوحلا ةلمج

 .لمعتسيو «مّعنيو لْخّنلا دعب ححصيو

 ىاشنو ءىبرم تورزنأ : ًاعيرس عفني يأ ,ةلكيلملا همسا قتشيو ءريغصلا اياكلملا ةفص

 دعب لّمعتسيو «هدرفمب ٍدحاو لك قدي «ةيواستم ءازجأ (يبرع ٌممصو ؛دّزربط ركسو

 .معنتلاو طلخلا

 ءمهارد ةرشع ىلرم تورزنأ ذخؤي جنيدرولا نم عفان : ريغص رفصأ رورذ ةفص

 ءمهارد ةينامت ريبكلا رفصألا رورذلا نمو ,مهارد ةعبرأ ءاشن «نامهرد ائيمام فايشأ

 .لمعتسيو «معنيو عقدي
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 ىبرم تورزنأ : ريغصلا حجنملا هل لاقيو لافطألا رورذب فرعي رورذ ةفص

 ءانإ يف ظفحيلو «لمعتسيو اهقحس معني .ممهرد فصن روشقم جزمشيش «نامرد

 .جاجز

 لك نم ءاثيمامو «ىبرم تورزنأ : اثيماملا روُرذب فرعيو : كلذ لثمل رخآ رورذ

 .لمعتسيو «قحسي ءزج دحاو

 مّرَولاو ةبوطرلا عفني ءرفصأ وهو «ربكألا نوقيطامارق هل لاقي «طارقبأل رورذ ةفص

 . ءامهرد نيرشع ىبرُم ضيبأ تورزنأ «نامهرد نارفعز ذخؤي ءدمرلاو رعجولا عم ديدشلا

 .ريسي رادقم هب ٌرَّذي ام رادقم نوكيو ءٌةيشعو ٌةّودع ُنيعلا هب جلاعُيو ةريرحب لكنيو قدي

 ةعبرأ رشقم سّدع «نامهرد تورزنأ ذخؤي «جنيدرولا نم عفني رمحأ وهو : هل رخآ

 .هب لحتكُيو ةريرحب لخنيو قدي ءمهرد نْيَوَحَأْلا مد «مهارد

 ينامرك ءايتوت ذخؤي غارفتسالا بيقع لمعتسي «نيعلا ىلإ نالّيَسلا عنمي رورذ ةفص

 لّوصيو «ءموي لك ءاملا هيلع رّيغيو «مايأ ةرشع نواهلا يف بذعلا ءاملاب ىبريو لخنيو

 .انركذ امل غلاب هنإف ءيتاعفد

 جاجدلا ضيب روشق ذخؤي «ليلعلا مّونيو .ملألا نكسي وهو «ريغصلا مرحلا ةفص

 لّسغي مثهّثبلا ةَقيقّرلا روشقلا نم ءيش هيف ىقبي ال نأ ىلإ شيرجلا .حلملاو ءاملاب لسغيف
 فّشديو «ةَحولُملا نم ميش هيف ىقبي ال ىتح ةدع ٍتاعفد هدحو بذعلا ءاملاب كلذ دعب

 ةقيقرلا روُسُقلا نم ءيث هيف قب دق ناك نإ ىتح ًاديج ًاكرف كفيو ليدنم يف حّرطيو
 همدقتي نأ دعب لمعتسيو «رابغلاك ٌريصي ىتح قحسُيو ءلظلا يف ففجي مث «هنم رئت
 .ضييبألا فايشألا نم يش

 كوكحملا نّسوّسسلا قورع ذخؤي «هدعبو اهِمَطَق لبق ةرفظلل عفان رورذ ةفص

 .لمعتسيو «معني ءءزج فصن يناردنأ حلم «نيءزج

 ةسمخ ينيص ناريمام : ٍةعمدلاو لبْسلاو برَجلا نم عفانلا يدامرلا رورذلا ةفص

 ,ىبرم يناهفصأ لحكو «ساحنلا لابوتو «قرحم جبسو «ىبرم ينامرك ايتوت «مهارد
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 .لمعتسُيو «مٌعنيو «هدرفمب ٍدحاو لك قدي ؛مهارد ةرشع دحاو لك نم

 يف انركذ ام ىلع ًاربدم جاجدلا ضيب روشق نم ذوي : ةقدؤلا لحي رورذ ةفص

 عفان ءلمعتسيو معني «نامهرد لوسغملا حنذاشلا د نمو ءأمهرد نيرشع ريغصلا مرحلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 جنذاش ذحؤي .مجتلمللا نم ثعبنملا مَّدلا ٌعطقيو «لاصتالا قرفت نم ُديفي «رورذ ةفص

 .نيعلا دش عم لمعتسيو ؛مّكني «روفاك ٌريسيو «لوسغم
 حبس ذخؤوي ,طسوألا مرحلاب فرعيو «محللا ٌتبنيو «روفخلا لْمَي رورذ ةفص

 .لمعتسيو «ففجي م ًامايأ ءاملب ىلرم قّرحم

 دحاو لك نم ءاشنو «غنّداشو ءايتوت : غارفتسالا دعب : ناطرسلاب صتخي رورذ

 قَد ,ناقئاد وْلْول (مهرد فصن دحاو لك نم (موتحعَم نيطو «ائيمام فايشأ «ناضرد

 .لمعتسيو «مُعنيو «هدرفمب ٍدحاو لك

 ىبرم ءايتوت «نامهرد ىبرم قرحم ٌحَبَسو ءلوسغم ئذاش : ةينرقلا روفح ألمي رورذ

 ىلرم يناهفصأ لحك «نامهرد قرحم راَبأ ,مهرد فصن بوقثم ريغ ولَوَل ,.مهرد فصن

 . الحك وأ ًارورذ لمعتسيو قدي (مهرد

 لخوي ّرخأ تابكر م يف لخديو «ةقّدَحْلا قيض نم عفانلا نارفعرلا طلخ ةفص

 دحاو لك نم «يبرع ٌممصو .ءاشنو ءرْبِصو ءّرُمو ءٌدروو ءاثيمام فايشأو «نارفعز

 .لمعتسيو معنيو «قدي ءءزج

 تاقبط يف ُبداحلا ءوتنلاو ةبطرلا حورقلاو روثبلاو جرسوملا نم عفان يدزو رورذ

 يفطم زعاملا محشب قّرحم ةضفلا ايميلقإ ناثلثو ءنامهرد صاصرلا جاديفسإ ذخّؤؤي .نيعلا

 ساحُت (مهرد فصن تورزنأ ؛ثلثو مهرد يلرع ٌعمص «ثلثو ناممرد ءاسنلا نبل يف

 .لمعتسيو «هدرفمب دحاو لك ٌقدي «ناقئاد قّرع

 ةينامث صاصرلا جاديفسإ : حورقلا ٍراثاو روثبلاو جرّسوملا نم عفان نيرسكا ةفص

 ساحن ,مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ينرع ٌعمصو «لوألاك ربدي «ةضفلا ايميلقإ ,مهارد

5272 



 انوطق رزب باعلب ىبرُيو ءقديو (عَّمَجُي ؛نامهرد ٍبحاو لك نم ,نويفأو ءءاشنو «قّرحم

 .لمعتسيو «سأرلا ٍدودسم جاجز ءانإ يف ظفحيو «قححسيو ءففجيو

 ءينامرك ايتوت ذخؤي ءرصبلا ديو اهمّوْيو نيعلا 6*!ةحص ٌظفحي دورب ةفص
 نيلوصم اثيشقرمو «ىلرم لحك «ليقاثم ةسمخ ففجيو تارم ٌعبس لوصيو ىبريو لسغي
 ,ةعاس موي لك ءماَيَأ ةثالث بذعلا ءاملاب ىبريو ؛لاقثم دحاو لك نم نيترم وأ ةرم
 نزوو «كلسم لاقثم هيلإ فاضُيو ففجيو ءقّوَرُملا بطّرلا شوجنزرملا ءاب ىقسي مث
 ردلاب| لمعتسيو سأرلا ٍدودسم رجاجز ءانإ يف ظفحيو قحسي ءروفاك قناد
 ,2392)عرابكلل

 «تورّرُنأ ءيفاص ٌرمو ءيوشم ٌربص ذخؤي «ةيوادؤسلا ٍدامرألا نم ُعفني رورذ ةفص

 .هب لحتكيو ةريرحب لّخنيو معني ءمهرد دحاو لك نم «نارفعز

 (ةعيبطلا هُمْ تضقنا اذإ ربكألا قاملا يف هنم لمعتسيو ؛مخللا تبني رورذ ةفص

 رزبو «قَرَحُملا يدربلاو ؛ةيرصملا سيطارقلا دامرو «لهبألا قروو ءايْصارَلا درو ذخْوي
 للصأ وهو ءاسريإ هيلإ فاضُيو ءأمعان ًاقحس ٌعيمجلا ٌقحسي ,ةيواستم ءازجأ ِدْرَولا
 قوتو  ةحرقلا ينعأ  اهيلع رذيو «عيمجلا ةنز ًاقوحسم ينوجئامسألا نّسوّسسلا
 نإ ,ركُد ام لعفي هنإف ءبّرذم نمس يف ةسومغم ءلّمَحلا ناسلو ءابدنملا نم قاروأب
 .ىلاعت هللا اش

 دحاو لك نم ائييام فايش «ىبرم تورزنأ : جئيدرولا عم دمّرل بيجع رورذ ةفص
 .لمعتسيو «ةريرحب لخنيو .قدي ءىزج عبر نارفعز ءءزج فصن نويفأ ءزج

 ةّواشعلا ولُجَيو حّسْمَيو «ةَعْمدلاو ضايبلا يف لعفلا بيجعلا ءايتوتلا لحك ةفص
 نامهرد يدنه ايتوت ذخْوي «ًادج رصبلا ٌدِحْيو ,نوفُجلاو ةيتْرقلا يف.نوكي ٍظلِغ لكو
 نامهرد قرم ٌنساحن ءفصنو نامهرد اثيشقرم «مهارد ةعبرأ يناهفصأ دمثإ ءفصنو

 .نهتحص» لصألا يف (391)
 .ب نم ةدايز (392)
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 قححست «مهرد فصلت جاجتزلا رطق ءام «ناثلثو نامهرد قرح جبس «قيناود ةعبرأو

 ءجاجز ءانإ يف ظفحيو «طاريق كسم «قناد ٌروفاك هيلع ىقليو ءرّطَملا ءامب ةيودألا

 ةجاحلا دنع لحي ©0940[ راغّملل كلذ تعش نإور ©393)[ رابكلل] ةجاحلا دنع لمعتسيو

 .عفتلا يف غلبأ ناك ,©95![راغصلل] نيعلا يف رطقيو ةَفَدَص يف
 ضيماحلا نامرلا ءام نم لطر خّبطي «ةَعُمَّدلل بررجما : ضماحلا نامرلا لحك ةفص

 «يوشملا يرطوقسألا رّيّصلا نم ذخؤي مث هّبح ىقلُي مث ءفِصّنلا ىلع ىقبي نأ ىلإ
 نمو «لاقثم دحاو لك نم ائيمام فايشأو «نارفعزلاو 2296ج رْمّرانيفلاو ءضضحلاو

 اش نإ عفان («لمعتسيو («ىطخم ,جاجز ءانإ يف .اموي َنيعب رأ سُمُشُيو «ناقئاد كسملا

 ش .ىلاعت هللا
 لس
 ظ50--

 ةرشع تورزأ «نامهرد رْحْبلا دَبَر ذخؤي : ةَقدَولا ليلحت يف بيجع رورذ ةفص

 .لمعتستو «ةررح ةلوخنم عمجم (397[ههاأرد ةعبرأ ءاشن] مهارد

 7 بس ًارورذ وأ الحك لمعتسي دقو ضاَّيَبلا ءالج يف عفنلا غلاب رورذ ةفص

 هب ءىِرْبَي هنأ هبحاص هنع َنِمَض «بّرجم وهو هتقرو ضاَيَبلا ِظْلِع وأ اهِفْعْضو نعل

 ,نامهرد ريراوقلا ُدْيَر .نامهرد ٌبّضلا رعب ذخؤي .جالعلا ةروص نم ركذ ام ىلع ةعامج

 ءمهرد قرح ساحن (مهرد راجنز ,مهرد رداشون «مهرد ٍجَنْهَذ مهرد يرخب ناطرس

 بابكنالا دعب ارورذو الحك ةّيِْشَعو ةركب اهب لحتكيو «ةريرخ ةلوخنم ةقوقدم عمج

 ماّمحلا نم جورخلا دعبو ءءاوس ءازجأ جو ٌدوعو «ينيص ناريمام هيف ييلغأ دق ام ىلع

 .هللا اش نإ «عفان هب لحكلا مامحلا يفو

 نم هرصب ٌقُحَض نمو «رخياشملا ظنا ىّرقما بارشلاب ىبرملا ايتوتلا لحك ةفص

 .ب نم ةدايز (393)

 .ب يف دوجوم ريغ (394)

 .ب نم ةدايز (395)
 .ينوريبلل ةنديصلا نم هانححصف ؛جرهزليعلا» لصألا يف (396)

 .ب نم ةدايز (397)
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 «ليقاثم ةتس لوسغم ينامرك ءايتوت دخؤي «كلذ لثمو سمشلا ليلحتو عامجلا طارفإ

 ءايتوتلا ٌنبعيو ءبارشلا نزو فصن لثم ناسلبلا ٌنهدو ءةَجاحلا رادقم ٌقيتع ٌبارشو

 .لمعتسيو «ءجاجز ءانإ يف عفرُيو «يغبني  ناسّلَبلا ُنهد هيلع ىقلي مث بارّشلاب

 ذخؤي «نيعلا ةحص ٌظَمحيو هرظنلا يوقي «تارطق ثالغلاب فرعي لحك ةفص
 ةرطقو ءاسنلا نبل نم ٍةرطقو لَحَت نم ةرطق اهيلع رطقيو ءهنم ٌرُهِفو ساحن نم ةبالص

 َعيمجلا 698)قحست مث «يناثلا يقلت نأ لبق هدحو دحاو لك] قحسيو لحن لسع نم

 ةبوطر نع ثداحلا ٌداحلا رّصَبلا فْعَض يف ٌبيجع هنإف هب لحتكيو «دوّسي ىتح رهفلاب

 «سمشلا مْرج ىلإ ٌرظنلا اهّرضي ال نيعلا لّمِجَي هنأ ىتح عفنلا بيجع لحك ةفص
 ُبّنتلا وهو سطاغأ رجحو نيقساب رجحو «سيطانغملا رجح ذخؤي .ةَرفظلا عفنيو

 ةرارمو هىزجب ٍدحاو لك نم ©99سّدنُكلا ةراصعو «جتوبابلاو ,ذاشلاو «ضيبألا

 دعب ناتحستو «هايلا راجحألا ىقستو] ءزج فصن دحاو لك نم ىعفألاو رمل

 .لعفلا ُبيجع هنإف الحك هنم ذختيو 05309 [اهفيفبت
 فرعيو «جيندرولا يف عفنلا بيجع ةيطارقبلا تاجلاعملا نم ذوخأم رورذ ةفص

 ضصضخح ,دّسب «لاقثم ضيبأ تورزنا ءمهارد ةرشع ينابهر اثيمام ذح ْوي .اثيماملا رورذب

 (400[نويفأ] قناد خنسور ء.مهرد فصن بهذلا ايميلقإ ءمهرد نارفعز «مهرد

 .لمعتسيو «ةثالثو نيتعفد لخنيو «قحسي

 هلم نيبو هنيب عّمجُي مث ءأدامر ٌريصي ىتح قزح ائيمام ذخؤي : كلذل اهنم رخآ
 .لمعتسيو «طلخيو «هقحس معني «يبرع غمص

 اذإ ةصاخو «لاوزلا ريسَعلا ضايبلا ٌعلقي ءريبكلا مرجلاب فرعي ءرورذ ًاضيأ اهنمو

 .ب نم ةدايز (398)

 .«يسدنكلا» لصألا يف (399)
 .بن نم ةدايز (رركم 399)

 .ب نم ةدايز (400)
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 بّضَقلا ُدَقْعو ءلوسغملا ٍضْيَبلا ٌرْشق ذخْؤي ءروكذملا مقمقلاب نيعلا قيرفت لمعتسا
 ايميلقإو ءجنهدو ءٌبضلا رعبو «رحبلا دّيَرو «ّجّبَسو «فّدصلا دامرو (401)[يسرافلا]
 ءرسّنلا حانج ٌدامرو «مدلا رجحب فورعملا جئّداشلاو ءيمَدَع جئذاشو ؛ةضفلاو بهذلا

 قوزيش عبرو] لعفلا يوق وهو ءديدّجلا نّسِملا رجح نمو «ةيواستم ءازجأ دّسسبو

 فيضي نم سانلا نمو «ضايبلل عفان ءلمعتسيو «طلخيو «لخنيو «قحسيو ءءزج فصن
 .(402)عابتمو نود وأ لطر فصن هعم

 ءاشن «ناقئاد جّسفنبلا راون قَرَو ذوي ,ءوتنلاو حورقلا نم عفانلا جسفتبلا رورذ

 ُوْلَول ,ناقناد يدنه ءايتوت «مهرد يناهفصأ لحك مهرد ششصن | ريك ءمهرد فصن

 ءاش نإ «عفان «لّمعتسُيو مّعنيو ءقحسي ءجوسط روفاك ءمهرد (4030[بوقثم ريغ]

 .ىلاعت هللا

 ءمهارد ةسمخ ائيمام ءمهارد ةرشع تورزنأ «قيتعلا دَمرلا عفني ءرفصأ رورذ

 .هب رذيو ءجاجز ةروراق يف ظفحُيو «ةريرحب لكدُيو ٌقدُي مهرد نارفعز

 ءيصربق جازو «تورزنألاو «نيوحتألا ٌمدو رُدنكلا ٌراَسِق ,مدلا عطقي رورذ ةفص

 .لمعتسيو «لَخْنُيو ءقدي ءءزج دحاو لك نم

 رّدْنكلا قاقد ؛ةيقوأ تورزنأ ذخخوي «يواحلا نم ذوخأم ,عطاقلا نيرسكا ةفص

 ىازجألا ةيواستم ةيودألا هذه لعجي نم ءابطألا نمو «ةيقوأ فصن م ءفصنو ةيقوأ

 اذإ «ردْنكلا نإف ءّلِجُت اذإ ءلخئملا تحت نم ذحؤي ام وه ««ردنكلا قاقد» انلوقو

 ,ردنكلا عبط ٌُدِجُيف ءراغص ءازجأ هروشق نم رّسكت ؛ضعبي اضعب لامحألا يف ٌكتحا

 نجع امبرو «ءأسباي نيرسكالا اذه لّمعتسُي دقو ءرُدْنَكلا نم ًاعفن ٌّدشأ كلذ نوكيف
 هلثمو «روفاك مهرد فصن نزو نيرسكالا يف لعجي نأ «نرهأ» لاق ءضَيَبلا ضايبب

 .ىلاعت هللا اش نإ هلعف َدّوَج ءرضخأ جاز

 ء.بب نم ةدايز 2402١

 .بن نم ةدايز 403١
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 يرق يو رج
 سسموزم) نجد» سكش»

 اتي ايكيتايحي ل[ و ةتارحي تا أ تجأ . مااا

 ةداجللاو ,ةدرابلاو ,ةراحلا تافايشألا ِق

 ذوي «ناليّتسلاو ةّئْمِكلاَو لّبّسلاو بّرََجلا نم ٌمفانلا ,ٌداح رمأ فايشأ ةفص : ًالوأ

 راطقلق «نامهرد قرح ٌساحُت «ءمهأرد ةسمخ يلرع ٌعمص «مهأرد ةتس لوسغم ججذاش

 ففاص راجنز ,مهرد فصن يرطوقسأ ربص «مهرد فصن يرصم نويفأ ,نامهرد قرم
 لْخّنلا دعب نجعُي ,فصنو قناد دحاو لك نم يفاص ٌرُمو نارفعز ءفصنو نامهرد
 . ىفصُمْلا يلقملا بطّرلا جنايزارلا ءامب وأ :,خوبطم بارشب

 ,مهارد ةثالث يفاص ٌراجنز ذخؤي «لّبَسلاو ضاّيَبلاو بّرَجلا نم عفان : رضخأ فايشأ
 َقَدُيو ءنامهرد دحاو لك نم « ,صاصرلا ٌجاديفسإو «يبرع ٌعمصو قّشأو ,ةضفلا ايميلقإ

 .لمعتسيو «فّشنيو ءبطرلا باذسلا ءامب نجعيو «لكديو

 دئازلا رعشلاو ضايبلاو ِةق ةوحلاو قالسلا ع نم مٌمفانلا : ريبكلا جرادلا فايشأ ةفص

 ءاريثكو «يبرع ٌممص ذخؤي «هريغو قيتعلا بسلا لثم ٍةقيتع ٍةلع لكلو «قيتعلا بّرَجلاو

 ٌحينْرَرو ءيفاص ٌراجْنِزو «نويفأو ٌربصو ؛«بارش يف يفطم لوسغم قرم ةضفلا ايميلقإ

 ساحنلا لابوتو ءرشعلا ركسو «نيغابصلا قورعو «ءاشنو «عذاشو] قرحم رمحأ

 ,ءدوسأو ضيبأ لفلفو «لفلف رادو قرع ساحُنو ءقَرْخُم ٌراطقْلَقو 4040[قرح

 دحاو لك نم ؛قّررع ساحُتلا لابوتو هرْشُعلا زكسو «نيغاّبصلا قورعو ءاشنو «جنذاشو
 ايتوت ءفصنو ٌمهرد دحاو لك نم ايقاقأو «نيوعألا مد مهارد ةثالث تورّرَنأ ءنامهرد

95553577777 

 .طقسلا ةيابن (404)
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 ءمهرد دحأو لك نم «قرح صفعو «بيطلا لبنسو «يكم صضضح و ا يرشح

 باذّسلا ءامب لحي «مهرد َهَّنِق ءنامهرد دحاو لك نم يناص ٌرُمو «صاصرلا ٌجاديفسإ
 ب 00

 لي رعود ارز هناصرت لفت راد هارد ًاسمخ لاو ىلك نم ليبزو «عوزغ

 را اس

 ُْف ففحيو درو ءامب نجعيو لّخنيو قدي «مهرد فصن صاخ رّبْنَع ,مهارد ةعبرأ

 .لمعتسيو ءلظلا

 هنأ ركذ ««ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ» نيذابارقأ نم ذختم روصانلل فايشأ,405)

 تّبطر اهلكو .مايأ قبس ةّدُم يف برغلا يقسب , «يكلاو ديدحلا نع ينْغيو : لاق يزارلل

 ,نيوخألا مو «ٌتورزنأو َرَكَذ ٌرُدنكو ٌربص ذخؤي «يفشي هب ُجالعلا ّديعأ ُنيعلا

 (جئاَوَحلا قدت عرج عبر ٌراجنز ءءاوس ءازجأ ٌبشو «يدولش لحك و «يرصم رانج

 ؛لظلا يف ففَجيو ءرَطَملا ءام 409فّّيشيو «هدرفمب ٍدحاو لك ءةريرحب لكتتو
 ءروصانلا رّصعُيو «حيحصلا بناجلا ىلع ليلعلا وني نآب : هلامعتسا ةفصو .لمعتسيو

 نيب «تارطق ةثالث فايشألا اذه نم هيف رطقيو ءديَجلا رٌصَعلاب ربكألا قاملا فّظَتُيَو

 ٌرِصُع اذإ ىتح مايأ ةعبس كلذ لامعتسا لصاويو «نيتعاس مانيو «ةعاس نيترطق لك

 .ديعأ هيلإ ّجيتحا نإف «جالعلا ٌمّطقي مث ءىيش هنم جرخي مل قمل

 ,دئازلا رعشلاو ةقرُحلاو قالّتسلاو بّرَجلاو ةّئْمِكلا نم عفان : ريغص جراد فايشأ

 بهذلا ايميلقإ ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم قّشأو «يبرع ٌممص «مهارد ةتس ٌراجْنز ذخؤي

 بطرلا باذّسلا ءامب فيشي ؛نامهرد َهَّنِف ءنامهرد دحاو لك نم «نويفأو ءلوسغم قّرحم
5 

 .لمعتسيو «لظلا يف ففجيو

 .(فتسي» لصالا يف (406)
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 ءاحرتساو قالّسلاو بّرَجلاو ةئْمِكلا نم عفانلا : 497ناقيط امخرط فايشأ

 ةرشع يلرع غمص امهرد رشع انثا لوسغم حيذاش لحن وي ءلّبسلا .حيرو نافجألا

 ةسمخ قرحم ساحُت ؛مهارد ةسمخ قررحم راطقلق ؛مهارد ةسمخ يفاص راجنز ؛مهارد

 وأ قيتع بارشب نَجْعُيو قَد ؛مهرد دحأو لك نم نارفعزو ءيرصم نويفأ ؛مهارد

 ةعبرأ ةضفلا ايميلقإ مهارد ةرشع بش : ىرخأ ةخسن يفو .فّيشيو مجايزارلا ءامب
 .(405)[مهارد

 نم وهو «لاهسإلاو ةّماججلاو دْصَملا دعب دَمّرلا نم ُمفانلا : قامسلا فايشأ
 ًاَظَلِغ ظلْعَي ىتح هّؤام خبطي م ىفصيو خبطي قامسلا ذوي «(ذيملتلا نبا» تاراتخم

 نويفأ ءءزج سّدس اريثك هءزج عبر روفاك ءءزج لوسغملا جاديفسإلا هيلع ٌرذيو ءاح اص

 ٍداوس عدرو ديزتلا ةوق دنع كلذو «ةّجاحلا دنع نيعلا يف رطقُيو نَجْعُي «ءزج سدس
 كلذو ٍدراب ءامب وأ ءقاّمّسلا ءامب وأ ,مرصحلا ءامب وأ ءديج درو ءامب ًاكوكحم دمّرل

 .عفنلا ٌعلاب هنإف «ةاوادملا ىلإ جايتحالا - بسحب

 لوسغم ُعّداش ذخؤي : نيّللاو ٌداحلا نيب 4090طّسَوَتلا رمحألاب فرعي فايشأ ةفص
 ءّرُملا نمو «نامهرد هقْرَح دعب رجلا هنم ْذَكَّتي مل يذلا جازلا نم ءمهارد ةرشع

 يققنيف نفجلا هب ٌكحيو «بارشب فّيشي «مهرد دحاو لك نم «نارفعزلاو «لبنسلاو
 .دمرلا دعب ثداحلا ٌبّرَجلا

 ءاهيف محلل ُثبمملا ,حورُقلا راجفنا دعب عفانلا : يتورزتألا يرُدُصلا فايشألا ةفص
 نيمأ» تارايتخا نم وهو «ةحرقلا دعب ضايبلا ليلق ينرقلا ذخؤي هنأ عم ءاهمحليو

 177 ص ةمكحلا سودرف يف يربطلا هركذ امع فلتخي «فايشألا اذه بيكرت نأ ظحالي (407)
 ءمهارد ةرشع نزو هرادقم لعجو ءانه ٌخذاشلا لدب جذاسلا يبطرقلا ركذ دقف «هبيكر ث نم

 ةتس يبرعلا غمصلا نزو لعجو ءمهارد ةثالث هنزو لعجو ءانه نارفعزلا لدب رملا ركذو
 ثَرَو حمقلا بابلو ,مهارد ةعبس نزو كويبرفا هيف دازو «نيضرد نويفالا نزوو «مهارد

 .نيضرد

 .ب نم طقسلا ةياهن (408)
 .«طوسبملا» س يف (409)
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 _ دمت ينعأ ب ل لحكو «نيَوحنألا ْمّدو ضو (ربصو رذدنك دح وي اضيأ (ةلودلا

 ام حسي «ءاوس ءازجأ ءاسنلا نبل يف ةافطم زغَملا محش عم ةقرحم ةضفلا ايميلقإو

 فايشأ ناكم لمعتسي اذهو «لمعتسيو لظلا يف ففجيو ءطلخيو هلسغ دعب ٌقَحسي

 .هلعف لَعفيف رابألا

 للا نكسيو وق وهو ءاهراجفنا دعب .حورقلا نم عفانلا . سينابيرأ فايشأ ةفص

 دحاو لك نم اريثكو «نويفأو عاشن (ةيق وأ لوسغم جاديفسإ ًالاقثم رشع ةتس ايميلقإ

 و 0
 لمعتسيو «لظلا ُْق ففجيو («ضييبلا ضايبب نجعيو ءرطملا ءامب لّخنيو «قدي .نالاقثم

 .لاحلا ىضتقمب ًالولحم ةجاحلا دنع

 عوتنلا در هعفاتنم صاوخخ نهو لوألا قانمك عفانلا : ينامإلا رجحلا فايشأ ةفص

 ىاشنلاو ,نارفعزلاو «ساحنلا هيف صلخي يذلا ١ كسملا دامر لحب وي .عوتنلا نم لوألا

 نجعيو ؛هدرفمب ٍدحاو لك قدي ءءزج فصن يناعلا رجَحلا نمو «ءاوس ءازجأ ءاريثكلاو
 .لمعتسيو «ففجيو ءاهموي نم اهتضاب ةجاجد نم ةضيب ضايبب

 ءاهطْشك دعب اهنم فْلَكَتَي الو «ةقيقرلا ةرفظلل برجملا : سيدقلقلا فايشأ ةفص
 فّيشيو «ءزج فصن يبرع ٌممص «ءزج دحاو لك نم يناردنأ حلمو سيدقلق ذخؤي
 .لمعتسيو ءرمخلاب

 41©ةديدشلا عاجوألا نم عفني : بلغُي ال يذلا ٌبكوكلا هل لاقي فايشأ

 ًالاقثم رشع انثا دحاو لك نم لحكو ءاشن ءألاقثم رشع ةتس ٍدحاو لك نم «لوسغم
 0 0 00 يف رم 7 0 . 1 0

 لك نم سوماش ٌنيطو ,لوسغم قرح ٌبَرَسأو ؛ساحنلا اهيف صلخي يتلا تويبلا دامر
 ءامب (412فيشت ليقاثم (411)ةتس اريثك ,نالاقثم نويفأ ,نالاقثم رم «ليقاثم ةينامث دحاو
 .لظلا يف ففجتو رطملا

 ./3 نوناقلا نم هانححصف (ديدشلا)» لصألا يف (410)

 .«ةينامت» نوناقلا يف (411)

 .(نجعتو نرناقلا يف (412)
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 ذخؤي هيئوَمّدلا دَمّرلا عفني : ريبكلا جلذاشلاب فرعُي ,يروفاك فايشأ ةفص

 قئاد ,مهرد يرصيق روفاك مهرد اريثك ,نامهرد ءاشن ؛مهارد ةسمخ لوسغم جاديفسإ

 ففجيو «رطملا ءاب فيشتو لخنلاو قحسلا دعب ةيودألا هذه عم لاقثم لوسغم ئذاش

 .لمعتسيو «لظلا يف

 جاديفسإ ذخؤي «برحم عفنلا غلاب اهتاءوتنو نيعلا حورق يف عفني ,فايشأ ةفص

 يلرع غمص «مهرد ءاشن «مهرد اريثك ءناهرد قرع صاصر «مهارد ةثالث لوسغم

 لاح هاصقأ ءامب وأ قامسلا ءامب فيشي درولا رزب «قيناود عبس يرصم نويفأ «نامهرد

 قرم رفصأ ٌحينرز «ةعنم نيسرملا وأ نوتيزلا قرو ءامو «يعارلا اصع ءام لثم نيعلا

 انثا دحاو لك نم .يرطوقسأ ربصو «يفاص رم : ىرخأ ةخسن يفو .نامهرد لوسغم

 هفيفجت دعب لمعتسيو «باذسلا ءامب فّيَشُيو ءهدّرفم ٍدحاو لك قحسي ءامهرد رْشَع
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءعفان «لظلا يف

 «صاصرلا جاديفسإو (بَمَّذلا ايميلقإ ذخ وي «ناساّبلا نهذدب لمعي : : فايشأ ةفص :

 لفلف «نامههرد مرصحلا بح : ىرخأ ةخسن يفو .مرصحبلا ب ٌُتر ؛مهارد ةينامت لك نم

 انثا يبرع ٌعمص عمهارد ةعبرأ نويفأ ارد رشع ةسمخ دحاو لك نم ناسلبلا نهدو

 «فيشيو «منايزارلا ءامب نجعيو ؛ناسلتلا نهدب نّيليو «ةقوقدم عمجت ءامهرد رشع

 .لظلا يف فقجيو

 حلمو «ريشْؤاًجو «جئيبكس ذحؤي .هدحُيو رّصْبلا يوقي جئيبكسلا فايشأ ةفص

 ةرارمو «ناسّلُبلا نهدو ءٌتبِتْلَحو «ليبَجْنزو «ضيبأ لفلفو ءيصمح زاجنزو «ينارد

 ,لختلاو قدا دعب جئايزارلا ةراصعب نجعي رْشَع ةيودألا دلمج اوس ءازجأ رولا

 .هب لحتكيو

 راطقلق ؛مهارد ةسمخ ٍجَتْخَسْوَر ,نامهرد زاجنز «ةرفظلل : دنقلقلا فايشأ ةفص

 ىنتح كرتيو ؛نجعيو ءقحسي ؛مهرد ٍدحاو لك نم «خيئرزو ءقَّرْوَبو ,رداشونو «قّرح

 لصأب كلذ دعب ٌرذي مث «ةرفّظلا هب لجُيو ءدعصم هكينرز نكيلو «فّيشيو رِمَتْخي
 .ًامعان ًاقوحسم نّسؤوسلا
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 نمو «نمزملا دمرلا دعب نوكي يذلا : محللا لكآب فورعملا : نوُجْرايَّذلا فايشأ

 ءلوسغم قّرحم رمحأ خيندذلا «نيلوسغم رفَجْنَرو «جتخّس ور ذوي «ةرفظلاو لّبّسلا

 عير دحاو لك نم قورعو ءٌرُمو «نارفعز ءمهرد فصن دحاو لك نم دزّرَبَط ركسو

 ًامعان يابلا قديو اهنم ُّكلَحُي ام ٌكلَحُي (مهرد عبر دحاو لك نم رثنكو قّشْأ «مهرد

 .لمعتسيو «لظلا يف فُقيو «فيشيو

 نم قّرحُم ساحنو «يبرع ٌّممص ءأمهرد رشع انثا لوسغم جئّداش : رصيق فايشأ

 نجعيو قدي «نامجرد دحاو لك نم راجنزو «قرح راطقلق .مهارد ةتس دحاو لك.

 .ًاميظع ةرفظلل عفان «مئايزارلا ءامب وأ «باذّسلا ءامب وأ قيتع بارشب

 ءءاملا ءادتبا نم عفانلا ةيطارقبلا تاجلاعملا نم ذوخأم : يِرُدْنُكلا رارملا فايشأ ةفص

 ةرارمو ّزَولا ةرارمو ءرجْبق ةرارم ذخؤي : هتفصو هِلورُن دعب يفاصلا ءاملا لحي هن

 ةَقرْلا ةرارمو «يهاماملا ةرارمو «طوّبشلا ةرارمو «باقعلا ةرارمو ءرابلا ةرارمو «نيهاّشلا

 رَكَّذلا ٍروّنَسلا ةرارمو ءيْدَجلا ةرارمو هرْوّنلا ةرارمو تّيَرْبلا 2!4ةافَحلْرلا : يهو

 ةرارمو «فاطخلا ةرارمو ءفاّشَحلا وهو ىمعألا رئاطلا ةرارمو هِيَّبجلا سْيتلا ةرارمو

 ةينا يف بلقتف «رئارملا هذه ذخؤت قاطقلا ةرارمو «يكركلا ةرارمو ءدوسألا ٍروُزْرْزلا

 .لمعتسيو «فيشيو ءاهيف ففجيو «ساحُت نم

 حئنايزارلا ءامب نَجعُيو ءقدي اهيسايكأ يف رئارملا هذه ففجت نأ ىأر نم ءابطألا نمو
 .ببحتو

 درو .دوسأ لفلفو «ضيبأ راطقلقو ؛يبسّدَعلا جذاشلا اهيلإ فيضي نأ ىأر نم مهنمو

 تارارملا تناك اذإ : وهو «بحب نازوأ ىلع هلابوُتو ءساحنلا ناخدو ءائيشقرمو هرْحَْبلا
 نجعيو «لّخنيو ,قحسي ءاهسّدس لثم ةيودألا هذه نم دحاو لك نم ناك مَهَرَد ثنزو

 .يناصلا رمَّحلا نم ريسيو «جئايزارلا ءامب

  فلؤملا دلب بلح لهأو ؛«فحالسلا نم مظعلا : قرلا ؛طيسولا نوناقلا يف لاق (413)

 .«ةفحزلا» : نولوقيف «ةافحلسل مهقطن يف نيس ىلإ يازلا نوبلقي
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 نسحو ةيِقْنَتلا دعب ءاملا للحُي هنأ نمضو (نيماملا» يف «سونيلاج» هركذ فايشأ ةفص

 ءعاقف زوك يف وأ ةّمْكِحلا نيطب ةَبّيطم ةروراق يف سلكب يبهذ انيشقرم ْدخْؤي ريبدتلا

 ادامر ريصلو ( سلكي ىتح جاجا 412 روك وأ نوتألا ناخد «4!4)دقوم يف لّعجي

 قححسُي زج لفلفو عزحج بهذلا ايميلقإو زج ساحلا ناخد نم ءءزج هنم ذوي مث

 «قناد يروصيق روفاك «نامهرد يبلرع غمص ىقسُي مث «ففجيو] قيتعلا رّمَجلاِب عيمجلا

 ففجيو رَطَملا ءاب فّيشُيو «لخدلا دعب ةّيودألا هذه ٌمَمجَت ؛لاقثم لوسغم جئداش
 ' 8 دو 416 [لططلا فَ

 ٌجاديفسإ ذحؤي «بّرَجم : اهروثيو نْيَعلا حورق يف عفنلا خلاب : فايشأ ةفص

 عنامسرد يلرع غمص «مهرد ءاشن «مهرد اريثك نامهرد صاصر ,مهارد ةثالث لوسغم

 لاح هاضتقا ءامب وأ قامّسلا ءامب فّّيشي ءمهرد فصن درولا رزب ,مهارد ةعبس نويفأ

 .نيعلا

 نم جتيبكسو تيتلج «ناءزج َقّبْرَح : ةيقنتلا دعب ءاملا ءدبل غلاب : فايشأ ةفص

 .حئايزارلا ءامب لحي زج دحاو لك

 افايش ذختي ءءازجأ ةثالث قّشأ ءءزج لفلف ًءادو ءءزج دوّسأ قير اضيأ كلذلو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان .لمعتسُيو

 قشأ «نامم رد ريش واج ذحؤؤي : ةقّدَحلا قيض نم عفانلا ريشواجلا فايشأ ةفص

 ءامب نَجعُي ,مهرد ٌراجنز مهرد نارفعز ءمهارد ةعبرأ نارفٌعزلا طلت نمو «نامهرد
2 3 5 

 .لمعتسيو «لفلا ف ففجي و ءافايشا لمعيو

 دعب ةَّدَسْلا 5 لمعتسيو «كلذكو .حئايزارلا ءامب لحي .اّيوق قيضلا ناك نإو

 .عفان غارفتسالا

 .ةدقوتسم» لصألا يف (414)

 .ةمجعملا يازلاب هزوك» لصألا يف (415)
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 باقعلاو يكركلاو طوّبشلاو رَقَبلا ةرارم ذخؤي «ءاملا ءدبل عفانلا رئارملا فايشأ ةفص

 «نويبرف هنزو رشع لثم كلذ نم ءزج لكل ذخؤيو .رئارملا ففجت «ّيِزاَبلاو لجلاو
 ءامب عيمجلا عمجيو «ءكلذك جنيبكسلا نمو «لظنح 41” محش ًاضيأ رشعلا لثمو

 .ىلاعت هللا ءاَش نإ «عفان .ةجاحلا دنع لمعتسيو «لظلا يف فيشيو «جن ايزارلا

 قّشأ «ةيقوأ فصن لفلف «ةيقوأ ضيبأ قبرخ «ءاملا ءدبل عفانلا قّيَرَحلا فايشأ ةفص

 .للظلا يف ففجيو فايشأ لَمعُيو لجفلا ءامب نعي مهرد

 ةّجرْكس يف لعجتف ةرارم ذخؤيو ءراشتنالاو ءضايبلاو ءاملا ءدبل بّرجم فايشأ

 نهد مهرد هيلع ىقلُي مث «هيف هلك لَحْنُي ىتح كّلْدُيو ,تيتلج مهرد نزو هعم لعجيو

 «لمعتسيو «لظلا يف هفيفجت ممتيو ءافايشأ لعجُيو ؛لظلا يف فمي ىتح هعديو «ناسلبلا
 .ٌبيجع هنإف

 ءادتباو ءءاملا لوزن ءادتبا يف ,عفانلا رئارلا فايشأ ماقم موقي ,فايشأ ةفص

 «نارفعزو ءربصو «لجفلا رزبو «ينمرأ قّروُيو «يناتسب وأ يّرب باذس ذخؤوي : راغتنالا

 ءرداشنو «هاوخئان رزب «مهارد ةثالث دحاو لك نم ءدوسأ لفلفو «يدنه حلمو ؛لدرخو

 «منايزارلا ربو «قّرحم ٍلباكلا جليلهإلا ىون ءفصنو نامهرد دحاو لك نم «راجنزو

 لّسَعب ٌقَرَع بّمذلا ايميلقإ ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ءرحبلا دّيَّرو ءضيبأ لفلفو

 ةسمخ دحاو لك نم ضئضُحو «قّررع ساحُتو ءائيشقرمو «قيتع بارش يف يِفطَم

 ةرشع دحاو لك نم ًاففح برَعلا ءامو ةقرقلا روشقو ةقرحم فيطاطخلا م غارن ,مهارد

 يدنه ءايتوتو «زينوش «فصنو مهارد ةبالث لفلف راد ؛«مهارد ةتس فاص م .مهارد

 ةيودألا عمت «نورشعو ةعبس ةيودألا دع .فصنو مهارد ثالث دحأو لك نم

 ذخعيو «أمعان ًاقحس ًاعوبسأ جئايزارلا ءامو ٍلجِفلا ءامو روصعملا باذسلا ءامب قحبستو

 .عبشلا ىلع رذحيو «ةيشعو ٌةودُع هب لحتكُيو «لظلا يف ففجيو ًافايشأ

 رّصَبلا ةملظو نيعلا يف ثداحلا ءاخرتسالا نم عفانلا : ناقيطفطصا فايشأ ةفص
 ,دوسأ لفلفو ءاذه لبق ةروكذملا ةفصلا ىلع يبهذ ايميلقإ ذخْوي ءراشتنالاو ءاملا ءادتباو

 .س نم (محشو ةملك تطقس (417)
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 فايشأو «يبرع حمص «نامهرد ينارد حلم ؛مهارد ةعبرأ ٍلحاو للك نم جايلو «نويفأو

 لوسفم قرع رمأ ٌمينرزو «يدنه حلمو «ٌتورزنأ «مهارد ينام ٍدحاو لك نم ائيمام

 .ًامهرد رشع انثا ينمرأ قروب ىمهرد دحاو لك نم

 «قحسُيو «ففجيو «مئايزارلا ءامب تلي خينرز «مهارد ةعبرأ نارفعز ىرخأ خسن يفو

 .لمعتسيو «لَخنيو

 .اشفو ءاملا لازو لحكلا اذه اولمعتسا مهنأ ءاوركذ ةعامج ٌتعمس دقو لاق

 فايشأب فرعي (418)ةركبشلاب صتخي (ةيطارقبلا تاجلاعمل» نم فايشأ ةفص

 ٌنذاش «مهرد دحاو لك نم ربصو ءضضخو «لفلفو «قّرحُي زعملا ٌدبك ذخؤوي ,دبكلا
 (419لمعتسيو «قيتعلا رمُخلاب نّجعيو ءقحسي ءمهرد فصن فاص رم «نيمهرد

 ذخؤي ءنْيَعلا يف لزانلا ءاملاو ءرَصَبلا ٍفعض نم عفانلا ريغصلا رئارملا فايشأ ةفص

 ءتورزتأ ,مهرد دحاو لك نأ ناسا نهدو يجّبقلا ةرارمو «ءاجرعلا ةعبضلا ةرارم

 فّيشُيو «نَجعيو «لخنيو ءقّدي ءٌمهرد دحاو لك نم «نارفعزو ؛يرطوقسأ ربصو
 .لمعتسيو «باذسلا ءامب

 ظفحيو «ةعيسأملا اهيراجم قّيَّضِيَو ءنيَعلا تاقبط يوقيو ةَعْمَّدلا عطقي فايشأ

 ليبجنز مهرد نب م َمهارد ةثالث جليلهإ ؛مهرد رائلُج : اهراشتنا نم عفنيو «ٌبادهألا

 نجعيو عمجي «مهارد ةثالث يلرع غمص «مهرد عبر نارفعز ؛مهرد لفنرق ءمهرد فصن
 .درولا ءامب ًافاذُم ةجاحلا دنع لمعتسيو «فّيشيو ءرطملا ءامب

 «لبسلا نم عفان وهو «ّنطبْلا لهسي هب لحتكا اذإ «هنإ ليق : لظنحلا فايشأ ةفص

 .117 ص نوثالثلاو سداسلا بابلا (418)
 زعاملا دبك نم ذخؤي) : يلاتلاك 117 ص ةيطارقبلا تاجلاعملا يف فايشلا ةفص تدرو (419)

 ضضح مهردو جئيْذاش نيهردو «لفلف راد نم مهردو ءمهرد نزو هنم نزويو قرحتف
 مقمق هب خطليو «قيتعلا رمخلاب نجعيو ءقحسي رم مهرد فصنو ,«يرطوقسأ ربص مهردو
 هب نيعلا لحكتو ؛لخنيو ءأاقحس قحسيو «هنم ذخؤي مث هيلع فجي ىتح كرتيو «ساحن

 (...هموي نم ةركبشلا ليزي هنإف
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 يبهذ ايميلقإ ءمهارد ةسمخ راجنز ذخؤي «كلذل ٌبرح «ةنمكلاو «ةركبشلاو ؛«برجلاو

 ةيودألا قدت ءمّهرد اينومقس «مهارد ةعبرأ قشأ ءمهرد يبرع ٌممص «مهارد ةثالثو

 ىرخأ ةخسن يفو «ةيودألا هب نّجعُتو ءىفصيو يدنه رمت ءامب قشألا عقنيو ءلَخُتو

 يف «مونلا دنعو قيرلا ىلع لمعتسيو لظلا يف ففجيو فيشيو ءمهرد لظنح محش
 .انركذ ام لعفي هنإف ءيدنه رمتا ءامب ًافاذم لايمأ ةعبرأ نيع لك

 ,يبهذ ايميلقإ : ةعمدلاو «ءلّيْسلاو «برجلا نم عفان ,ءيبهذ سايفاق فايشأ

 لبنسو ءلّوِصُي نذاش ءالاقثم رشع ينثا دحاو لك نم ٌعمصو لابوُتو «نارفعزو

 ةبح نورشعو ةعبرأ لفلف «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم ءدْرَو ٌرز «نويفأو ءرمو ءيدنه

 .لمعتسيو «لظلا يف ففجيو «قيتع ٍرْمَحِب نجعيو «لَخنيو قدي ءددع

 دَمَرْلا نمو «قالّسلاو بّرَجلا لئاوأو دّمرلا رخاوأ يف عفانلا ءنّيل رمحأ فايشأ ةفص

 :مهارد ةينامث قرح ٌسساحن ءمهارد ةرشع لوسغم ٌجحلَذاَش دخؤي ةبوطر نم نوكي يذلا

 ,مهارد ةعبرأ دحاو لك نم يدنه جّداسو ؛«بوقثم ٌريغ ولْولو «لوسغم قرح دّسب
 نم نارفعزو نيو مد «نامهرد دحاو لك نم «فاص رمَو ءاريشكو (يبرع ٌعمص

 قّرفيل لاوط فِّيشُيو «قيتع بارشب نجعُتو «ةّلوخنم ةقوقدم عّمجُت ؛ءزج دحاو لك
 .داحلا رمحألا نيبو اهنيب

 ايميلقإ «ةرئاغلا حورقلاو ٍروبلا نم عفني : 420يحافتلا هل لاقي .فايشأ ةفص
 ةينامث لوسغم صاصرلا جاديفسإ ءألاقتم رشع ةتس ِءاسّنلا نبل يف يفطم قرح يضف
 لمعتسيو «فيشيو ءرّطَملا امب نَجعُي «نالاقثم اريثك «ليقاثم ةعبرأ نارفعز «ليقاثم

 .ضْيَبلا ضايبب ًالولحم

 ءنيَعلا ةرارحو ِةعْمَّدلاو ةكجلاو قالّسلا نم عفانلا ريبكلا قامسلا فايشأ ةفص

 رفصأو يلباك جلياهإ ءمهارد ةرشع قاّمس ذخؤي .اهيؤقُيو َنيعلا ٌّدشي «ٌعفان ٌءاود وهو
 اهيلع بصي نأب عّقتتو «ةيودألا قدت «لاقثم ٌضَضُح ؛مهارد دحاو لك نم ججَليلَبو

 .418/3 نوناقلا يف فايشألا اذه رظنا (420)
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 دْعَب مث ءأمايأ سمشلا يف عضوتو «رجاجز ةروراق يف كرتتو ٠ ءدرو ءام ًامهرد نوثالث

 ف ففجيو «فيشيو «فجي نأ ىلإ سمشلا ىلإ داعتو «ناتك ةقرخ يف ىفصُت كلذ

 .عفنلا ٌُبيجع هنإف َنْيَعلا يف هنم رطقيو ءدرو ءامب لحيو «ةجاحلا دنع لظلا

 ديدشلا نيعلا عجوو : يخينرزلاب فرعُيو ؛ةفّرطلا نم عفان «فايشأ ةفص

 ؛نيومألا مد ,نامهرد ٍدحاو لك نم «قرحم ساحنو «يبهذ ايميلقإ ذخْؤي «ةرارحلاو

 ءءاشنو «نارفعزو ٌرمو ءاريثك ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم «برقثم ٌريغ ولولو (ٌدسيو

 ركس «لوسغم قرح رمحأ ٌحينرز «ناقاد ٍيحاو لك نم لوسغم ايقاقأو ءرفص قورعو

 .عفان «فّيَشُيو ءنَجْعُيو «هدرفب دحاو لك قحسُي ءفصن ٍدحاو لك نم دزربط

 ربص «ناقناد نارفعز ءمهرد اثيمام : ربكألا قاملا ةّمحل ناصقن نم عفان فايشأ

 بارشب نجعُي «ناقئاد رُدْنكلا ٌقاقد «قناد قرح ُشناَمَي بش ءمهرد فصن يرطوقسأ

 .عضوَملا يف رطقُيو «قيتع بارشب ةّباحلا دنع هنم باذُيو «فايشأ هنم لمعُيو «قيتع

 يبرع غمص «مهارد ةيناع صاصرلا جاديفسإ احلا دّمَرلا نم عفان : ضيبأ فايشأ

 قيقرلا ضيبلا ضايبب لخنيو قدُي ؛مهرد ٍدحاو لك نم اريثكو نويفأ «مهارد ةعبرأ

 .ءاسنلا نبلب ًافاذم ةجاحلا دنع لمعتسيو «لظلا يف ففجُيو «فيشُيو

 تقو لمعتسيو «ْنْيَعلا نم اذَقلا يقنيو ءدامرألا ٌرخاوأ لّلحُي يتورزلأ ضيبأ فايشأ
 ةينات صاصرلا جاديفسإ «ةينرقلا فلخ ةنماكلا ةّدِملا نم هب ٌعفتنيو ءضّرَملا فوقو

 يبرع ٌعمص «مهرد دحاو لك نم «نويفأو ءاريثكو ءَنّبَألا نبلب برم تورزنأ ؛مهارد

 .لظلا يف فقجُيو ءفّيشُيو رّطَملا ءام عَمَجَي ءمهارد ةعبرأ

 ذخؤي ءاهلوحو نيعلا يف هتومو مّدلا ٍقانتخاو ةفرطلا نم ٌعفتني ,يلفوف فايشأ ةفص

 بوقثم ريغ ؤلؤلو لوسغم قرح ُدنسُب ءنامهرد قرح ٌنساحن «مهارد ةثالث لوسغم ٌعذاش
 «فصنو نامهرد دحاو لك نم اريثكو «يبرع ٌممص .ءفصنو مهرد ٍدحاو لك نم

 لك لختتلا دعب ةقوحسم عمجت ؛مهرد صاصرلا ٌجاديفسإ ءفصنو قيناود ةعبرأ لفنرق
 .ةيراج نبلب ةجاحلا تقو فاذيو فيشيو «مامحلا خارف مدب عمجنو ,هدرفمب دحاو

507 



 سو رُدنكو «لوسغم قرح رمحأ ٌحينرز ((يحيسملا نم) ةفرطلل ًافايشأ لمعتسيو

 ةبطرلا ةرفسكلا ءامب لحيو «ضيبلا ضايبب فيشي ,42!)ءازجأ ٌموتخم نيطو «قشأو
 .لمعتسيو

 مجتلملا يف نوكي يذلا مّرَولاو ةَحفّتلاو يرلا نم عفان ءيفولخ فايشأ ةفص
 «يبرع ٌممصو اريثك «نامهرد لوسغم ايقاقأ ,مهارد ةثالث قرحم ٌساحُن ذخؤي ,نافْجألاو

 .رطَملا ءامب نّبعي «نامهرد دحاو لك نم «نارفعزو «بيطلا لبنسو

 لطيو هب لحتكي «نفججلاو نيعلا يف نوكي يذلا ميرلا نم عفان ,دوسأ فايشأ ةفص

 قاٌول ىهرد فصن ٌنارفعز ,فصنو ٌمهرد قرع ٌساحن ذخؤي ءاضيأ رجراخخ نم هب
 فايشأ ءمهارد ةسمخ ٌلوسغم ايقاقأ ءفصنو مهرد نويفأ ,مهرد دحاو لك نم دّنسُبو
 .لمعتسُيو «لظلا يف فُفَجيو ًارابك فّيشيو «نّبعي .مهرد فصن ائيمام

 ةينرقلا يف ٍروفُحلاو «ةطرفملا ةراّرححلاو ءنّيَعلا حورق نم عفانلا : راّيألا فايشأ ةفص
 .ءاسلا نيل يف ايطم ريالا محشب ًاقرع بهذلا ايميلقإ ذخؤي جرسوملاو رولا
 رابأو اريثكو ءيبرع ٌممصو ؛يئاهفصأ لحكو «قّرحع ساو «صاصرلا جاديفسإو

 مهرد ٍدحاو لك نم ءيرصم نويفأو ءفاص رم «مهارد ةينامث دحاو لك نم ءقّرحم

 .لمعتسيو للا يف ففجيو «فيشيو «رطَملا ءامب نَّجْعُيو عيمجلا عمجي

 صاصّرلا جاديفسإ ذخؤي ةَظيلعلا ةّدملاو حورقلا نم عفان : يردنك ضيبأ فايشأ

 ةعبرأ يبَرَع غمص «مهرد دحأو لك نم ءاريثكو ,ىبرم تورزنأو «نويفأ ءمهارد ةينامث

 فيشيو ءرطملا ا نجعتو لوخنم ةقوقدم عمجُت مهو فصن رَكَذ رُدتُك هارد
 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان «لمعتسيو «لظلا يف ففميو

 حورقلاو روئبلا لثم «ةديدشلا ةَفيعّضلا عاجوألا نم ٌمفني : ينيعبسلا فايشألا ةفص

 ءليوط رهد نم اهيلإ ةبلجنملا ةدملاو «نيعلا ِةَلّمج ءوتنو َهْينْرَقلا يف ةَحِسّولاو ةرئاغلا
 انثا عامقألا عوزنم يرط درو .ذخؤت : «422)اهلاوز رّسعي يتلا ٍللعلاو «قيتعلا ٍدمرلاو
 .(عاومس ءازجأو باوصلا لعل (421)

 .«اهوزن» لصألا يف (422)
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 ةعبرأ ءاسنلا نبل يف هيفطو هقرح دعب لوسغم قرحم ايميلقإ ءالاقثم نيعبسو رشع

 لابوت «نالاقثم يفاص راجنز «ليقاثم ةثالث دُمإ ءليقاثم ةتس نارفعز .لاقثم نورشعو

 يبرع مص .ليقتم عبرأ ءفاص رم نالاقثم يدنه لبنس «نالاقثم لوسغم ساحنلا

 (423ٌبرُحلا طَقُت ءامب وأ رطملا ءامب نجعُيو لختّيو قدُي ءألاقثم نورشعو ةعبرأ
 .هللا اش نإ «عفان ءلمعتسُيو ءلظلا يف ففجيو «فِّيشُيو

 نم عفني (42©مونلا بلاج ىمسي  («نوناقلا» نم ٍذوخأم  فايشأ ةفص

 ةعبرأ اقيمام ذخؤي ءَنْيَعلا ىلإ ةّيوقلا داوملا بلجن نمو ءمرو لك نمو ء«ديدشلا عجولا

 (425)ازو «نويفأو ءفاص مو «نارفعز «ليقاثم ةينامث تورزنأ ًالاقثم نورشعو

 فيشيو رطملا ءامب نجعي ءألاقثم رشع انثا يبرع غمص «ليقاثم ةينات دحاو لك نم «قرحم

 .عفان «ةضيبلا ضايبب ًالواحم ةجاحلا دنع لمعتسيو لن ف

 ٍدحاو لك نم قرح راحت (لوسغم قرحم ةضفلا ايميلقإ موبرب فايشأ ةفص

 نجعيو ءقدي مهرد دحاو لك نم نويفأو ايقاقأ ,نامشردا اثيمام فايشأ مهارد ةثالث

 .لمعتسيو للا يف ففجيو ءراطملا ؛ ءامب

 فايشألاب فرعيو (ةريصبلاو رصابلا حالصإ) باتك نم ذوخأم فايشأ ةفص

 ًءاروأ لحب : هعفأتنم (رصكب م احلا) ٌبيكرت هّنِإ ليق يللا يبْهّذلاب فرعيو يمك احلا

 َدَمَرلا ديفيو ءاهرخاوأ يف اهُلحيو ءضارمألا َلّوأ ملألا نكسيو ,تقو ,عرسأ يف محملا
 اذإف أتم نيعلا يف ٌرطقيو ءًاقيقر ًالوأ قيقرلا ٍضْيَبا ضايبب فاذي ءٌتِداحلاو قيتَعلا

 ءاسنلا نبل يف ّيفطم زعاملا محشب قرع يبهذ ايميلقإ : هطالخأ ءهّماوق ظلغ «هعفن رهظ

 0 ةتس دحاو لك نم لوسغم ايقاقأو «يبلرع غمص «ليقاثم عبرأ قوحسم لوسغم
 ا-1 دنع لمعتسيو ءرطملا ءامب لّبجيو لُخنلا دعب هنزو ررحيو «هدرفمب دحاو لك قدي

 .ىلاعت هللا اش نإ عفان .ركذ ام ىلع

 .اههوحنو ةرجلاو ريزلا وه : بحلا (423)

 .41.5/3 نوناقلا يف هرظنا (424)

 .نوناقلا نم هانححصف ؛جاجز» لصألا يف (425)
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 قر

 يرجي رع
 ىصسموز) خه> سكض)

 ضيا احر ا ان رج حرجا تا ل ق1 احا

 رشع عباسلا لصفلا

 ملألا ةنكَسُملاو ,ةحّضَمملا تاروطقلا يف

 ةبلُح ذؤت ءكيدشلا ملألا ُنُكَسْيو ءاهرجفي : ةرثب هنيع يف رهظ نمل روطق ةفص
 فصن تابن ركس ءءزج عبر نارفعز «ءزج فصن ٌروشقم ٌريعش «ءزج ٍرارم ٌعبس لسغت
 جضني نأ ىلإ ىّطغم وهو ,ةنّيل ٍران ىلع بذع ٍءامو ءاسنلا نبلب ٌعيمجلا خّبطي ءءزج
 ًاديدش ملألا ناك نإو «نيعلا يف رّطقيو «ٍناتك ةقرخب ىفصيو «هتباعل جرخيو «عيمججلا

 .كلملا ليلكا هيلإ ٌفيضأ «ةريبك ةحرقلاو

 لسغت «ءزج ةباح ذخؤي ءبكرملا دّمرلا نم عفنيو «عَجَولا نكَسُي ٌريخآ روطق ةفص
 .لمعتسيو «ىفصيو «ىلغُيو ءءزج فصن ٍدحاو لك نم نارفعزو ٌركس لوألاك

 ءعزج عبر ركذ رُدنك زج ٌتورزنأ لّوألا ءازجأ ىلإ فاضي «ةنماكلا ةدملل ٌروطق

 .لمعتسيو

 لت لّسَعو ءيفاص رم يناثلا تادرفم ىلإ فاضي ةئيزملا ةنماكلا ةّدهلل رخأ روطق
 .عفنلا بيجع هنإف «لمعتسيو ء«ٍضَرَملا ةبسنب يناحير قيتع بارشو (ىفصم

 َقَدُي ءلَمْرَحلا رزب ذخؤي ةدرّبلا نع ةئداحلا ةّيوغلبلا ماروألاو دامرألل روطق ةفص

 .نيعلا يف رّطَقُيو رَّتقيو «ىفصُيو «قيقزلا ٍضْيَبلا ضايب يف برضيو

 وللا نامّرلا ٌرْشق ٌرصعي «قيقرلا ضايبلا خّبصيو ءءاقرزلا نْيعلا ُدٌوَسُي روطق ةفص
 ,جْنَبلا درو ٌءامو ءرضخنألا ِزْوَجلا رق ءام لَعْفَي كلذكو نْيَعلا يف رّطقُيو ءىفصيو
 .نامعنلا قئاقش ءامو
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 رولا رشق ًءامو ءولُحلا نامرلا رشق ءام ذخٌوي : لوألا نم ىوقأ كلذ لثمل رخآ

 ىلإ نامعُتلا قئاقش ءام ظفحُيلو ءءزج ٍدحاو لك نم نامغنلا قئاقش ُءامو ءرضخألا

 ٌّصْفَع ذخؤي مث زج فصن جْنَبلا درو ءام نم ذخؤيو ءرضحْألا زؤَمجلاو ناّمّرلا تقو

 درنيو اماوق ذخأي نأ ىلإ خبطُيو هايمألا يف ىقليو قدي «نئئزج جّليلَب «ءازجأ ةثالث ّجَ

 .انركذ ام لعفي هنإف ةّيِشَعو ةركب نيعلا يف اهنم رطقيو

 ةراصع ذخ وي .اهنم عاملا جرخيو ءاهَعاج وأ نكسي ندا يف رطقُي ءروطق ةفص

 .نذألا يف اهٌريصع رّطقي طَبلا محشو ءلّصَبلا

 .اهيف رطقيو «لكلاب قحْمسُي هّرُملا ذخؤي : كلذ لثمل رخآ

 را دودلا لُثقي ءروطق ةفص

 .نذألا يف رّطقيو

 .نذألا يف رّطقُتو ءءاب فاذُتو «ةّدوُمَحملا ٌيكست : كلذ لخل رخآ

 (مهرد فصن لسع مهرد نزو قيتع ٌباذّس ذخ وي ءبّرَجم عفان كلذل رخآ

 ةفوص ىلع ىلطُيو رّتفيو ٍةّدحاو ةّضْيْي ضايبب عيمججلا لبي ءمهرد فصت رم ززأ نهد
 َقَْعِب ةقوصلا ُبَّدت مث ءاليلق هيلع ربصتو «مونلا ليلعلا ُعَتْمُيو .نذألا يف ٌريصَيو «ةَقيظن

 ةيودألا هذه ٌتبتك اغإو .ج العلا ٌديعأ ٍدوُدلا نم ءيش قّلخت نإف ءابب ٌىيصَتلي ٌدودلا نإف

 نيعلاب ْمَلَألا لصتا نْذألا مّلُأ ةدشل امبرل هنإ لب ءَنْيَعلا جالع تايرورض نم تّسيلو

 .كلذ ملعاف ,نذألا جالعب اهيالا ٌنيكستو اهججالع نوكيف

 ءورَملا رزب ذخؤي : ةلودلا نيمأ تاراتخم نم ءاهرجفيو روثبلا حّضني روطق ةفص

 ٍناَرْفعز ٌريسيو ٍضاَّيَبلا ّيقَن يِرْضِم ٍتابن ٌريسي هيلع ىقليو ىفصيو ءءاسنلا نبل يف عَقْني
 ةبلحلا ٌُباعل هيلإ فاضي ءاذه نم ىوقأ نوكي نأ ,ىلإ جيتحا نإو «لمعتسُيو ثقي

 .ِنْبللا عم ِوْرَملا رزبب ىفتكي دقو «لَجْرْمّسلا ٌبح ُباعلو «ِناّتِكلا رزب باعلو
 تأ ءزج فصن تورزنأ ءزوج ءردنُك ذخؤي : ًاضيأ كلذ لثم روطق ةفص ىساع ع و0 8 * ًّء 8 ماو
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 بح باعلو «ةبلُحلا باعلب (429فّيشيو ءزج فصن دحاو لك نم نارفُعزو

 يف ظفحيو «لظلا يف ففجيو لّيْجُيو «ناتكلا ٍرزب باعلو ءّرملا رزب باعلو ءلّجرفسلا

 ضعب عم نّْيَعلا يف ٌرَطقيو :تاباعللا هديب ذخأي ءهنم لحي ةجاحلا دنعو «جاجز ءانإ
 اذإف ءاهّدَش لاطيو ُّنيعلا ّدَشُت نأ بِي اهيف رطق اذإو ءهٌّدحو رطقُيو ءاهل تافايشألا

 مهُفنيف (427)ةدافرلا سأر ىلع ةّدِملا تيأرو ٌعَجَولا نكسو ةَّدِم تَعّمَجو ْتَجضَن
 .تافايشلا لصف يف هيلع فقتو «يتورزنألا رُدنكلا فايشأ

 ٌبيلحو ضيبلا ٌضايب دَحْوُي ؛ملألا ٍديدشلا دّمرلا يف عاجوألا نكسي ,روطق ةفص
 نإف] نيعلا يف هنم رطقيو ءبرضيو «نارفعزلا نم ريسيو «ةّيلخلا باعلو «شاَخُشحلا

 .0428)[اّدج ملألا نيكست يف عفن هل

 جصضنيو ؛عجولا ديدشلا دم َرْلا نم عفني «(ةيطارقبلا تاّجلاعملا» نم روطق ةفص

 ءمهرد ضوضرم روشقم ريعش بابَح رشع جزيمشج ذخؤي ءاهيف ام رجفيو درب

 لعجيو ,جاجز ةروراق يف عيمجلا لعجُي (مهرد تورزنأ «تابح رشع لجرفسلا بح

 .تارم ثالث رانلا يف ِنيَعلا يف رطقيو رّفيو «ةنيل ٍرانب ىلغيو ءاسنلا ْنَبل هيلع

 (جزيمشج) ذخؤي ءاهبناجيه لوأ نيعلا يف رطقي ءنكسملاب فرعي اهنم رخأ روطق

 ءهدرفمب دحاو لك َُضَرُي هلثم ىزاّبُحلا رزب «هلثم ولُحلا لجرفسلا ٌبح «تابح رشع
 نيثالث ضوضرم رشقم ريعش] فصنو ناقناد يكم ضْضُح ءمهرد فصن ءاشن ذخؤيو
 لغيو ؛حارقلا ءام اهيلع بصيو «ةروراق ف لعجيو ءمهرد فصن ضيبأ تورزنأ «ةبح

 «ضييبلا ضايب ريسي هيلع ىقليو «ةيناث ةروراق يف ىقليو ( ىفصي : ّدِجَتي ىتح ةنيل ٍرانب

 .نيعلا يف هنم رطقيو «ةروراقلا يف ضحْضخيِو

 جزيمشج ذخؤي «ديزتلا رخآ يف لمعتسي «للخلاب فرعي ءاهنم رخأ روطق ةفص
 يقل تورزنأ اهيلع ىقلُيو «ضَرُي (ةبح نيثالث دحاو لك نم ولَحلا لج رفسلا ٌبَحو

 . ( فتسي# لصألا يف (426)

 .«ةدافرلا سأرلا» لصألا يف (427)
 .ابن نم ةدايز (428)
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 ,ىفصيو «ىقلُيو ءءاسنلا ٌُنبلو «يعارلا اصع ءام هيلع بصُيو (قةروراق يف ىقليو «لاّمثم

 .(ريغصلا نبا) بيكارت نم وهو ؛نكسيو «للحيو ءجّضني وهف ءنْيَعلا يف هنم رطقيو

 ءِطَسَولاِب فورعملا صاصرلا نم ذخؤي «ةَلعلا طاطحنا دنع لمعتسي ءابنم رخآ روطق

 رطقي مث دوست ىتح ةحارلا هب َكَحَيَف] (يخياشملا» ىمسي نّيل بّرمألا نم عون وهو

 ءأدصلا ةئيهك ءيش جرخيف نيكسلاب ٌكلحي مث ءبطري ىتح دّرَولا ءام ليلق ديلا ىلع

 رطقُيو («4290[قِري ىتح هيلع ءاسنلا نبل نم بلجي مث ,ٌرادقم هل ءيش كلذ نم ُعَمِجِيو

 يف ةحرقلاو ةرثبلا جورخ يف نمؤيو «للحيو نكّسي وهف «موي لك يف يتارم نيعلا يف

 .عفنلا لجاع وهو «يرّدجلا روهظ دنع ةصاخو «نيَعلا

 : يلب 5 اهيف اهصنو «ةفلتخم ب يف ةرابعلا تدرو (429)
 لوأ ءيش يف عضويو نيكسب عمجي نأ دعب نيعلا يف هنم رطقي مث ءدوسي ىتح درولا ءام
 نبل نم هيلع بلحي مث أدصلا ةئيهك ءيش وهو رادقم هل ءيش كلذ نم عمجي ىتح لواف

 .«ءاسنلا
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 حق

 ّيَرَجا١ ييضإ رج
 ىصسمورا» نيها١» سكس

 يريايياري ردح ن هحمي جرجا تورم

 رشع نماثلا لصفلا

 ةبطرلا لاحكألاو ,تالّسسعملا يف

 ءءزج دحاو لك نم قشاب ةرارمو رست ةرارم ذخؤي «ةوقب رظنلا ولجي ءاود ةفص

 ّجرُتألا ضماح ءام نمو ضماحلا نامرلا ُءام «ةرارملا فصن لثم ناسّلَبلا نهد اهعم طلخب

 لسعب هنم ذخؤيو «ءسمشلا يف عضويو «ةروراق يف اهلك عمجت «نهدلا فصن لئم ملا

 630 لع يلو ةادقلاب تيرا لع هب لفكيو ان هبصت م دهش
 «فيطاطخلا قّرذ ذخؤي : ءوتن ةينرقلا يف نكي مل اذإ «ضايبلا علقل ٌعفان لسعم ةفص

 طلخيو «عيمجلا قدي ,رفصأ ايميلقإو ءاينوقحسمو ءراجنِزو «تورزنأو ءاحْرَق رقاعو

 .لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لسعب

 لك نم نيجَعلا ٌحلمو «ينّمرأ قّروَبو «تورزنأ ذخؤي : كلذل رخا لّسَعُم ةفص

 ةوغرلا .عوزنم لسع نيتيقوأب نبمْعُي قدي مهرد خوريس «فصنو نامهرد دحاو

 .لمعتسيو

 لّسَعلا عم ٌطَلخِي ءرأفلا ءرخ ذخؤي «بادهألا راثتنا نم عفني لسعم ةفص

 .لمعتسيو

 فاضيو «جورّذابلا ءامب ريشؤاجلا نم ٌءيش كلَحُي رّصَبلا ٌّدِحُي بطر لحك ةفص
 .هب لحتكيو «لسغ ليلق هيلإ

 .ةيلاح هتدعمو : ديري (430) .



 ضيبأ قّيرحتو «تيِتلِح ؛مهارد ةثالث جنيبكبس ذخؤي : ءاملا ءدبل عفني ءلسعم ةفص

 .لمعتسيو «يلسع ليقاثم عيس طلخي ؛مهارد ةرشع دحاو لك نم

 لّسَعو «قيتَع ٌتيز «ناسلّبلا نهدو «ةَعِبّْضلا ةرارم ذخُّؤي : ءاملا ءدبل رخآ لسعم

 .لمعتستو «لّسَعلاب عّمِجُي ءبطرلا باذّسلا ءام تيزلا ضوع خسُنلا ضعب يفو
 هنم بهذي ىتح لغُي ءّرملا نامّرلا ءام ذخؤؤي رّصَبلا ٌّدِحُي : رخآ لسعم ةفص

 .لمعتسيو «رجاجز ءانإ يف سمشلا يف ٌكلرتيو ءلسع هفصن لثم هيلع ىقلي «لثم فصنلا
 نويروطنقلا ةراصعو «نامعنلا قئاقش ةراصع : فيفخلا ضايبلا ولجي لسعم ةفص

 .لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لْحنلا لَسَع اهلثمب اهطلخي ءءزج دحاو لك نم قيقا

 زج دحاو لك نم ءايقاقأو ءٌصفع ذخؤي : نيعلا ةقرزو راثآلا غبصي ءاود
 ش .هب لحتكيو عقدي ءزج فصن سيدقلق

 دحاو لك نم ايقاقأو «43)ثفاغلا ةرمث ذخؤي نأ نيعلا ةقرزو راثآلا غبصي امو

 لثم ريصي ىتح «ِنامعنلا قئاقش ةراصعب نانّبعي «ءزج سدس فصن صفع ءءزج

 .ركذ ام لعفي هنإف نّْيَعلا يف رطقيو ءرّصعيو ةقرخ يف لعجُيو ءِلَسَعلا

 مهارد ةرشع تيتلج «مهارد ةثالث جنيبكس ذخْؤي عاملا ءدبل عفان سلوبل لسعم

 «لسع ليقاثم عبس عم ىلغي :(432!لطوق نامر ءامب طلُخُي مهارد ةرشع ضيبأ قّيرحت
 .ءاقنلا دعي لمعتسيو

 دعب الإ لَمْعَتسُي نأ ُبي الو نْيَعلا يف لزن اذإ هّلحيو «ءاملا ءادتبال رخآ ًالحك
 - ذخؤي مث مايأ ةرشع هعدتو «ساحن ءانإ يف عقنت ءروث ٌةرارم ذي «ىاقنلاو غارفتسالا

 لفلف «نالاقثم دحاو لك نم ريشواجو ءناسّلَبلا نهدو «نارفعز ءلاقتم رشع انثا ٌرم

 «ساحن ءانإ يف خبطُيو عيمجلا طلخي «ةرارملا فصن رادقم لَسَع عددع ةَّبح رشع انثا

 .عفان لمعتسيو «ساحن نم ٌقُح يف بصي مث
 ةيعارزلا مولعلا تاحلطصم سوماق نم هانححصف «ةانثملا ءاتلاب «تفاغلا» لصألا يف (431)

 .ريداقملا نايبل ًاصاخ ًالصف فلؤملا دقعي ثيح «باتكلا رخآ يف هحرش يقيس (432)
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 نزو ذوي «يرونلا بصعلا يف ثداحلا مّرَولاو طغضلاو ةدسلا نم عفني لسعم

 جايزارلا ةراصع «ةبح نيثالثو ةسمخ لفلف «فصنو مهرد عبضلا ةرارم «نارفعز نيد

 ريصيو ءهقد بجي ام ٌقد دعب ٌطلخيو «يلوطوت عبرأ لسع ,ءفصنو مهرد ٌقشأ «نيتقوأ
 .ءاقنلا دعب لمعتسيو «سأرلا دودسم .,جاجز ءانإ يف

 قّوَرملا ل ضيبأل لّصببلا عام ذوي نأ عارفتسالا دعب رّصْبلا ةملظ نم عفني ٠ ,لسعم

 يف ظفحيو هب لحتكيو ةوغرلا ٌعوزنم ْلَسَع هلثم عم طلخُي ءسْمّتلا يف دكرُملا

 سأرلا ٍدودسم ءانإ

 نارفعزو «فاص رم ذخَؤي ةّينرقلا فلخ ةنماكلا ةنمكلا نم ديفي «لسعم ةفص

 نارفعزلا فادي «قاوأ ةتس لّسَع «قاوأ ثالث ٌبارش «ةيقوأ دحاو لك نم هرْيصو

 ءجاجز فرظ يف عديو «لَسَعلا هب طلتخا اذإف ءرملاو ربّصلا هب طلخيو «بارّتشلاب
 .عفان هنإف ءتارم ثالث وأ نيترم مويلا يف هلمعتساو

 ذخؤي «ةينرقلا فلخ ةنياكلا ةَّدملاو ةفرطلا عفني «نوناقلا نم لّسعم ةفص

 يلوطوق كلذ نم ةيقوألاو ءءزج دحاو لك نم «قّشأو «ةرْعُمو «راجنزو «سيطانغم

 .لسع

 َتَقَبَع اذإ «ينرقلا_قافّصلا فلخ ةنماكلا ةدملل عفننلا ريثك نوناقلا نم رخآ لّسعم

 «لطر لسع «فصنو مهرد رم 2 رم «ةيقوأ دحاو لك نم «نارفعزو ءسيدقلق : : ٌتَنَمُزاَو

 نم اهتمالس عم ةّيِْشَعو ةركب نْيعلا يف رطقيو ؛قيتع بارشب وأ حيحنمب ًاديج طلخي
 ظ .ملأو ةَحرَ

 .سوماش نيط ءاود كلذكو ءاحل ٌمفان ةرفظلل ذختملا سيطانغملا ءاود نإ لاقو

 ةرارم ذخؤي ءهددمتو رصابلا رونلا راشتناو ةقّدَحلا عاستا نم عفان لسعم ةفص

 ةسمخ سوسلا تر ,ددع ةبح نوعبسو ةئام لفلف ,مهرد نارفعز «نالاقتم يكركلا

 الحك هنم لمعتسيو ةجاحلا رادقم ناخد هبصي مل لسع «نالاقثم ق قشأ «نائلثو مهارد

 ًاففجم هنم ذخؤي ةبرض نع نياكلاو نئاكلا لّسَعلاِب طلخي ءيّئرطلا جئايزارلا ءامب ًاقوحسم

 .ىلاعت هللا اش نإ ءأسباي لمعتسيو ءلجفلا ٍةراصعب قحسي «لاقتم فصن
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 «نامهرد دوسأ لفلف ,نامهرد قّشأ ذح و ةَقَّدَحلا قيض نم عفنلا غلاب لسعم ةفص

 هيلع ىقليو «جئايزارلا ءام يف قّشألا لعجي ,مهرد نارفعز «مهرد اَعْمسُت ناسّلَبلا نهد

 .ًادج كديج اذه نأف «لسعب نجعيو «ناسابلا نهد
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 0-0 ل

 يلج سرا ىج
 ىسم وز ندا» سكس)

 ايي يتاركب 11 0 تاب عاا هاا ب تصالح

 تاسوطُعلاو تاطوعّسلاو تارغرغلا يف
 تامومّشلاو تاقوشنلاو تاخوفنلاو

 الو ,يمح ريغب كلذ ناك اذإ نْيَعلا ضارمأو ناسللا لق نم ةعفان ةرغرغ ةفص

 قّرْوَبو جزيويمو ءاحْرَق رقاعو «لّدرحَحو «ليبجنزو «لفلفو ءرداشن ذخؤي «ةداح ةلع
 هب رغرغيو «ءاملا يف عيمجلا ٌحبطي ءسباي شوجّنزرمو «زينوشو «يدنه حلمو «ربصو
 .ء يش ةنم عّلَتبي ْنأ رذحيو

 ىغلُبلا نم نئاكلا ٍناسللا لقث نم عفنت : «زارخلا نب رفعج يلال» ةرغرغ ةفص
 ذخ وي ةّيِمَعَلبلا ضارمألا عيمجو لّيَسلا نمو ءنَدَبلا ءاخرتساو .هعاجوأو سأرلا دربلو

 ءارَمُيَف جرايأو جيتوفو ءاحّرق رقاعو «سباي افوزو «لّدرحتو «سباي شوجُنزرمو «رتعص
 هب رغرغتيو «يرم ا ماع طلخيو ءلخنيو قدي ىزج دحاو لك نم «لفلف رادو

 ىقليو راح ءامب لحي ءلّسَع مهارد ةسمخ نزو ذحؤي «غامدلا يقنت :: ةرغرغ ةفص

 هب رغرغتيو أر قيف جرايأ لاقثم هيلع

 يهو سلاغانا ءاهيلإ لزاونلا عنو ءَنّيَعلا يف حورقلا ٌراشتنا ٌديفت ةرغرغ ةفص
 ليقو «نازيملا وه هسبايو فيطاطخلا يعرب فورعملا رهو ئارفصلا ةيبهذلا ةشيشخلا

 بيجع هنإف .ءاذغلا لبق هب رْغرْعَتيَو .لغي اذه شيشح ذح وي (ناريماملا وه هلوصا

 .مَرَولا نم تاحارجلا نمي .هركذ اميف

 «قأملا يف روصاتلاو ةرئشلاو .ةفغسلاو ةقيقشلاو «برجلا نم عفان طوعس ةفص
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 ركس : يرلاو روثبلاو رحورقلاو نيعلا تابرضو عادصلا ةدشل طوعس ةفص ش

 ,نَجعيو «قدي نامهرد نويفأ ءمهرد دحاو لك نم «ريشابطو «نارفعزو درربط

 ظ .ةيراج نبلب طعسيو

 ,شوجنزرملا ءامو زول نهُد يف لحُي َرُم ذخؤي ةقيقشلا نم عفان طوعس ةفص

 اهبناج يف طعسُي ٍةرارح نع ناك نإو «ملّوملا بناجلل يذاحملا رّخْنِملا يف طعسيو

 .اهتاقو ةرارحلا ٍدادتشا بسحب نازوألاو «روفاكو نارفعزو «دّرربط ركسب

 نهد يف فاذتو ءقحسُن ءايموم ذحؤي : ًةقيقشلاو عادّصلا نكس طوعُس ةفص

 .هب طعسيو ( جسفنب

 مش يهرد فصن زينوش ذوي : ةقرابلا ةقيقشلاو درابلا عادل طوع
 «قناد نارفعز «ناقئاذ رّْبص ,مهرد سّدنك «فصنو قئاد يسراف رتْعَص «ناقئاد لظنح

 اعادص ناك نإو ءاهبناج نمف : ةقيقشلا تناك نإو .لمعتسُيو «شوجنزرملا ءامب نعي
 ظ .نيبناجلا نمف

 .ديفي «درابلا عادصلل هب طَعسُي هدحو نوييرفلاو

 ءءزج دحاو لك نم ءءاضيب ةريرذو «ريشابطو «نويفأ : ٌراحخلا عادصلل طوعّس ةفص

 عم قناد نزوب موي لك «مايأ ةثالث هب طعسُيو (نجعيو قدي .ءعزج سّدس نارفعز

 .جسفنب ٍنهُّدو ةيراج نب
 ءازجأ «طوبشلاو بئذلاو عبضلا ةرارم : غارفتسالا دعب ءاملا ءدبل عفان طوعس

 هب طعسيو عّمجي عاوس

 طعسُيو «قوحسم زينوش مهرد فصن اهيلإ فاضي «كيدلا ةرارم : كلذل رخآ
 .هدرفمب زينوشلاو ءاهدرفمب ِكيّدلا ةرارب طَعسُي دقو ههب

 قاس مم ذخؤي : سْي نع ثداحلا قيضلا نم عّفتيو ءنْيقلا لاهل طوعس ةفص
 .هب طعسيو «نارفعز ريسي هيف ىقليو «ةيراج نبلو حسنا نهذ يف لي ءليإلا

 «قئعلا يف يتلا ريزاتَحلاو «ةسبايلاو ةبطّرلا ةفْعّسلا نم عفني ؛ءيدنه طوعس ةفص
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 لك نم «ريشواجو «رّتْسَّدابدنجو يرطوقسأ ربص ذخؤي «فنألا يف يتلا ريساوُبلا نمو
 رم «نارفعزو (دزربط ركسو «يدنه ضصضخو «يبسراف رّتعص «مهرد فضنت دحاو

 ءامب نجعيو عقدي عمهرد سنك عءنامهرد دحاو لك نم «تورزنأو «سدعو

 نهدو ءاسّنلا نّبلب لَحُي «ةجاحلا دنعو «ففجيو «لفلفلا لثم ببحيو شوُجنررملا

 . ىلاعت هللا عاش نإ عفان «لمعتسيو ءحَسفَتبل

 دمعي «هسأر يف مُعلَب لضف هب نملو «نيمغلبملل ةعفان ةفيطل (قاحسإلا» ةرغرغ ةفص
 ءا اعل عطا اسعلاو 8 ريدم 5 7 ' ربا دا

 مهرد ذخؤي مث «ةقرخب ىفصيو سرميو «راح ِءامب اهؤام جرختسي «ةطنحلا ةلاخم ىلإ

 .عفان هنإف راح مادام هب

 : هّجولا يف عر لكلو «فألا يف نوكت يتلا ةدّسلاو لبّسلا يرل عفان طوعس ةفص

 نارفعز «فصنو قئاد يكم ضصضخ عناقئاد يفاص 2 («مهرد ثيدح سدْنك ذخ هي

 بطرلا شوجتزرملا ءامب قدُيو عمجُي «قيناود عبرأ يرطوقسأ ربص «فصنو قاد
 .جسفنب نهدو ءاسنلا نبلب ةلولحم ةبح ةجاحلا دنع لمعتسيو ,ءسدعلا لثم ففجيو

 نويبرف ذخؤوي «درب'نم ةقيقشلاو ؛عادصلا نم عفني : «يزارلا نيذابرقأ» نم طوعس

 هب طعسيو «طسق خبط دق نهد ِف فاذي (عاوس ءازجأ «رتس داب دنجو

 ناكو «نيرشعلا ءانبأ نم مالغل هبكر «سونيلاجل (نابهرلا حلاصم» نم طوعس ةفص
 2 5 2. م 0

 هندي جازم لع بلاغلا ناكو ,هفرتلاو ةعدذلا ريثك ناكو رع هنولو ءاراح هجازم

 ةّرم نم قافأف .هلمعتساف ءاهيف ٌعَجوو «هينيع يف ةعمدو «قلغم عّرص هب ناكو «ةرارحلا

 ٌكلسم (مهرد فصن سدْنك «مهرد فصن ندال «قناد نارفعزلا نم ذخ وي (ةدحاو

 ,مهرد نزو نويفأ «نالاقثم دحاو لك نم رَّبْثَعو نابل ءطاريق فصن روفاك «طاريق

 ءركس وأ لّسَع نم ءيشب عيمجلا قحسيو «قبنزب ةبطرلا فاذتو «ةسبايلا ةيودالا قحست

 هندب ناك نمو هب طعس و قأرما نبلب فيذو ءةسدعلا لثم هنم ذخأ هيلإ جيتح ناف

 .تاسدع ثاللث كزوف ًايوق
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 «نارفعزو ءرمو «ضيبأ تورزنأ ذخؤي : نيَعلا يف لبسلا جر نمو «يسرافلا رانلاو
 : 2 ]هز مج م : قرا م 5 1 لا

 شوجنزرملا ءامب نجعيو «هتّدح ىلع ٍدحاو لك لخئيو قدي ,ءزج ٍدحاو لك نم سنك و

 نايبصلاو «رابكلاب رابكلا طعسيو «راغص هنمو «ٌرابك هنم «سّدَعلا لثم ببحيو ءبطرلا
 ظ .راغصلاب 9و
 ءيش ىلع رطقيو ةيراج نْبلب فاذيو طعسملا يف ةّبَحلا ريصت : هب طيعستلا ةفصو

 طيعست لك يفو ؛نهدلا نم ءيشب هبرقي الو «ليلعلا هب طعسُيو «شوجْنرْرَملا ءام نم
 ثيحب نيشحت رزتمب هّدمتو «كيلإ ضيرملا ناّسل ٌجرخُت ءمكحم نوكي هنأ تدرأ اذإ
 كلذ دعب مث «قلحلا ىلإ ءاودلا لزني الق رّكْئِملاو كنَحلا نيب يذلا ذفنملا (43ةاّْثْسَي

 ٍزَول ٌنهدو ءرجحّسفنب نهد ذخؤي : يلَرَقلا باجحلا سْبُي نم عفني طوعس ةفص
 .هللا ءاش نإ عفان .هب طعسُي ءءاوس ءازجأ ءةيراج نبلو ولج

 ,نافجألا بالقنا نم عفنيو ءنّْيَعلا ىلإ لوزنلا نم َةَعْمَّدلا عفني طوعُس ةفص

 هب طعسيو «قلّسلا ةراصعو ؛محّرلا ةرارمو ءبئذ ةرارم ذخؤيو : عادّصلا ُنكسيو
 .برحم هنإف

 ضايبو نافجألا بالقناو ةوَقلل (هيوسام نبأ مل عيئوق هب طعسي طوعس

 لفلف ءمهارد ةعبس سّدنك ذحتؤي : غامّدلا يقنيو ءعرّصلاو ةّتكسلاو .جلافلاو ءبدمهلا

 نم لدرحتو ءيَِرَب باذّس ءمهرد دحاو لك نم رتْسدابدنجو ءدوسأ لفلفو ؛ضيبأ

 لكْنُتو «ةيودألا ٌقكدت ءفصنو مهرد دحاو لك نم «زينوُشو ءرْبَص «نامهرد ٍدحاو لك
 .ةجاحلا ٍرَدق ىلع فنألا يف اهنم خفنيو «ةريرحب

 ءلبسلا حير عفنيو «غامدلا يقنُي : غارفتسالا دعب فنألا يف خفني سوطُغ ةفص
 نم «سباي ٌدَروو ءبصقلا ةريرذو «سّدنك ذخؤي «ةدّسلا نم ٌديفيو «بادهألا ضايبو

 ُمِرِق يهف : بصقلا ةريرذ امأو ,فنألا يف خَقنيو لَكدّيو ًامعان قدي ءزج ٍدحاو لك

 .قّرْحملا يسرافلا بّصقلا

 .بلح لهأ ةيماع نم : دتسيو ؛دسني : ديري (433)
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 فصن درو ءءزج ثيدح سُدنك ذخؤي : لوألا نه فطلأ رخآ سوطع ةفص

 .فنألا ْف حفنيو «قدي «ءءزج

 .جازم ةَرارح نمو «نينيعلاو غامّدلا سني نم عفني «فنألا يف خشي ءاوذ ةفص

 ريثك عيطوم يف هولمعتسي نيياطخلا ءابطألا تيأر ام ريثك اذهو ءسمشلا ٍةَّدَحو غامّدلا

 هعم طلخي دقو ءءزج دحاو لك نم ريشابطو «لوسغم دّرَوَّرالو ءروفاك ذخؤي «ةعفنملا
 .ةجرمألا ضعبل كلذو «نارفعز ليلق

 لك نم دْعُسو «ةيدنه ةبابسب ذخّْوي ءيوقيو غامدلا نخسي (4349خوفن ةفص
 ءكسم ٌريسَيو نارفعَر ٌريسي هيلع ىقلُيو ءلحكلا لثم ُعيمجلا قحسُي ءءزج دحاو
 .غامدلا ةّيقنتو «غارفتسالا دعب الإ لمعتسُت ال ءاهُعيمج هذهو ءفنألا يف ُخفنيو

 ٍزْوَل نهد ذحؤؤي : رصابلا حورلا ٍفعضو ؛غامدلا سني نم ُديفي ,ءقوشن ةفص

 ةحار يف لعجُيو «روفاكو ٍنارفعز ٍريسُي يف لَحُي ءءاسلا ُنبلو ءجسفنب نهدو ؛ولخ
 .ٌرَحلا ٍدادتشا دنع ةصاخو هقاشنتساب ٌرَمْويو «ضيرملا

 رانا سل
 رجئوباب نهد يف ُماخلا ٌربصلا ُلحَي : هُنْخَسُيو «ٌَغامَّدلا يّرقي رخآ قوشن ةفص 0

 ٍةحار يف لعجيو «ُكلسمو «ٍتارفعز ٌريسي هيف ىقليو هْتْيَّزلاب لومعملا لجرفسلا ٍنهدو

 .ةييثعو ةركب هقشدتسي نآب رمؤيو ضيرُمملا

 جيازم عمجي «ءاتشلا يف ةصاخو خياشملا عفنيو «غامدلا نّخسي رخاآ قوشن ةفص

 فصن ُتَلُحَم ءءزج ٌفصن دعس زج روّخبلا ٌدوع ءءزج نذل هيلإ فاضيو«لوألا
 ةّسبايلا ةّيودألا هيلع ىقلتو «ندكللاو كّسِملاو رَّيْيعلا هيف ُلحيو ,ناهدألا عمجت زج

 ٌرمؤيو ءفّكلا يف عضوتو «قيتع يئاحير بارش ليلقب لحيو «لحكلا ليم ًةقوحسم
 نم زئاجعلا كلذكو ّضَرَم مهب نكي مل نإو «ُحياشَملا هلمعتسي اذهو ءاهقاشنتساب
 مدخلا ءاسنلا

 ةّيميشملاو ةبلّصلا ةقبطلا ضارمأب ستي «(ةيطارقبلا تاجلاعملا» نم طوعس ةفص

 .؛حوقن» لصألا يف (434)
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 افوزلا ءام ءءزج عبر لبنس ءءزج يكطصَمم نهد ذخؤي : ٍةبوطرو ٍةدورب نع ناك اذإ

 ٍريسَي دعب اريسي دازيو «ريسي رادقمب هب طعسيو ءذختي ىتح َكَعْذُي .ءزج فصن لغملا

 مل 2 8 كل . ملا سل . ولا ا

 «نارفعزو «زينوشو هرم ذخؤوي : رملا سوطعب فرعي «كلذل سوطع اضيأ اهنمو
 .ساطعلا هيلع عمي ىتح (43ة)ّشيو ٍةقرخ ْق لعجت و ةيودألا هذه قححست نأ كلذو

 رق هلا ل روم ٍِع
 : تامومشملا رما اماو

 هببسو هجازم بسحب ضيرم لك ٌمومشم لعجتو «كلذ يف رّبَدَعت نأ كل يغبني هنإف
 «سباي راح : ابنه : ماسقأ ةعبرأ مسقنت راهزألا نم تامومشملا نإف ءهِضَرَم لاحو

 .اهليصفت اذهو «بطر دراب : اهنمو «سباي ٌدراب : اهنمو ءبطر راح : اهنمو

 جلثلا ينزل ُنيمّسايلا ءيريحلا فالجلا ءُسسِجَرَتلا «ٌجَسفنبلا : ًاعيبر دوجوملا

 .حادقلا ْنيِرْسْنلا ءجامرحلا

 .مرفسهاشلا عاونأ رفوليَتلا ءدرولا : ًافيص دوجوملا

 ىلإ ىقبت هذهو «ةحئارلا 43©تاوذ رامثألاو ءُشوُجْنَررملا «ُسآلا : ًافيرخ دوجوملا

 .ءاتشلا لصف رخاوأ

 .حلبلاو «نيمّسايلاو  فالخلا وهو  نابلاو «سجرتلا : يهف ةسبايلا ةراحلا امأف

 حلصت اهُعيمج هذهو «حادقلاو «مّرَفْسهاشلا عاونأو «شومنَرْرَملاو ,437)ج رامّرُهَتلاو

 نملو «ةيمّكلبلاو ةدرابلا ةجرمألا باحصألو ءرخفنلا لحو ىددّتسلا .حيتفتو ليلحتلل

 .ًاضيأ ٌةدرابلا ٌتالزنلا نم هيلإ عرسي

 .(مسنا لصألا يف (435)

 .اووذ : لصالا يف (436)
 ةدلت» طهاءطتد «ارهب» اهلعلو ءاذك (437)
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 .هلعف يف هفعضو اهيضعب ٍةوق بسحب اهلامعتسا فلتخي نأ بجيو

 ةرارحلا ىلإ تناك نإو قبنزلاو «نيرئستلاو «يريحلكلا يهف : ةبطرلا ةراحلا امأو

 ضارمألا ممل ضرعت نمك «ةّسبايلا ةّدِرابلا ةجزمألا باحصأل حّلصت ىهف : ليمأ

 .ةيوادوسلا

 ةئِطابلا ءاضعألاو ٌغامّدلا يّوقت هذهو ءسآلاو ٍدْرَولك يهف : ةسبايلا ةدرابلا امأو

 ظ .ةبوطرلاو ةرارحلا عم غامّدلا فْعَض مهيلع نمل حّلصتو

 باحصأل حلصتو ءامهبسان امو رفولينلاو جّسفنبلاك يهف : ةدرابلا ةبطرلا امأو

 .ةَسوُيِيَو ةرارح نع ضارمألاو تالزتلا مهيف رّثكي نمو ةّسبايلا ةّراحلا ةجزمألا

 .بكرملا نوميللاو جْنرانلاو ٌجٌرتالك : اهُئسبايو ةحئارلا ةراح اهنمف رامثألا امأو

 .ىرْتَمكلاو ولخلا حافتلاك : ةبطر ةدراب اهنمو

 هركذ مدقت ام مكح اهُمكحو ء«ضماخلا حافتلاو لجرفسلاك : ةسباي ةدراب اهنمو

 .تامومشملا رمأ نم

 وأ ءاودلا ناك نإو ءرمألا رثكأ يف راح ٍرهْوَج نع نوكت امنِإ ةحئارلا نأ : ملعيلو

 ,43اوراب مومشملا

 .(دراب» لصألا يف (438)
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 رج ميك نع
 سيمور نيد سكن)

 ييديب . زنك نكاحب جر هذ حج يقم

 كورشععلا لصفلا

 : تاقورللاو «تادامكلاو ,تادامضلا يف

 ةنحخسملاو ةدربملاو ,ةلّلحملا ةعناملا

 راغلا قروو ءكلملا ليلكإو «جئوباب : ةدورب نع عادّصلل دامض ةفص

 «نامهرد رم هارد ةئ الث دحاو لك نم ؛ينم رأ حيسو 439! مامثو «شوجنزرملاو

 نكيلف بطرلا لصحي م نإو ؛ءبطرلا شوجتزرملا ءامب نف نمعُيو ًامعان قدي ءمهرد نارفعز
 .قولسملا ٌسسبايلا

 قدي «ناءزج جزبويم ءءزج لّدرَحك ذحتْؤي : ةّدِرابلا ةقيقّشلاو عادصلل رخا دامض
 ساما للا يل سا ى#

 .ناغدصلا هب دمضيو «لحنو ءامب نجعيو

 شاخشح رزب «مهارد ةسمخ سباي شاخشح روشق : ةرارح نع عادصلل دامض

 سباي ثيدح ٌجّسفنب ,مهرد دحاو لك نم ضيبأ يمطعتو «سباي رفولين ؛مهارد ةئثالث
 ماو و ء اي ١ ف :

 عءامب لبجيو (عيمجلا قدي (مهرد دحاو لك نم كويفاو حافلا لصا ,مهارد ةعبس

 .درولا

 لوألا ٌثادرفم ذخؤوت ؛لوألا نم ىوقأ وهو : اضيأ ٍةرارح نع عادصلل ٌدامض

 روفاك ءمهرد دحاو لك نم «ضيبأ لدنصو «رفولينلا قروو «ِريعش قيقد اهدلإ فاضيف
 دمضيو ءدرو ءامو ءرْمحَت لخ ريسيو ٌَنَّخلا ءامب وأ «ملاعلا يح ءامب نجعي ,طاريق 5 هرا# 7 ِء 0 7

 ,(4400ناغدصلا هب

 .دمتعملا نم هانححصف هقانثملا ءاتلاب ؛مامت» لصألا يف (439)
 .هرثكأ ىلع هبنن نل «ريثك اذه لثمو «نيغدصلا» لصألا يف (440)
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 ءطْسِقو «440رتْسدابُدنُجو «نويفأو ُرْبِصو رم ذخؤي : يمغلبلا عادصلل دامض

 نعي ءمهرد دحاو لك نم «نارفعزو «يبرع ٌعمص .فصنو مهرد دحاو لك نم

 .ةجاحلا بسحب ًاخوطل لمعتسي دقو .هب دّمضيو ساطرق ىلع عضويو خوبطمب

 ةيَيُد نيعلا يف ثّدح امبر هنأل كلذ ٌثركذ امئإو : تالْيَّذلا جضني دامض ةفص
 ,حن وباب رجراخ نم اهب دمضيف «لخاد نم اهيف رطقت ام عم جّنضُت ةدايز ىلإ تجاتحاف

 ,442:يهرد نورشع دوبيلا لقم ءفك دحاو لك نم ؛يمطحتو «تبشو «ريعش ٌقيقدو

 اهنم عضوي ءاهَقَد دعب ةيودألا عم ٌيححسيو هِوْرَم ٍرربو ءِناَمك ٍرزب باعلب لقملا لحي
 كلذ نكيلو «ءاسنلا نبلو جّسفنبلا نهدب ةطولخم «ةيماح ُنيعلا تناك نإ ةجاحلا ٌتقو

 .ءاذغلا نم فخ ىلع

 ًاديج ٌبرضي «قافطم ريغ ٍةَروُتو ,ةضيب ُضايب : نايرشلا مد عطقي ,دامض ةفص
 ٌعضويو «ِةَقيتع ةقرخ ىلع للطيو «يلاب ٍناتك بوث نم طويخ وأ «بئرآلا رْبَو هب طلخيو
 .بيجع هئإف ءعضوملا لع

 .دمضيو لحب نعت ةقوقدم ءافرظلا ةرُم : ليلاثلل دامض ةفص

 .هب دّمَضُيو لمي لحيو قدي ءربكلا لصأ ٌروشقو «جنيتار ءقّرزأ لقم : كلذل رخآ
 ؛تارفعزو «كلملا ليلك]و ,ةسباي ةَرَفسك : دمرلا يف ديدشلا عّجولل دامض ةفص

 دّمضيو «بارشب ُنَجعيو «ٌعيمجلا ٌقَحسي «ةجاحلا ردقب ٍدحاو لك نم «ناتكلا رزبو
 .ةدرابلا دامرألاب ٌضصتخي اذهو هب

 ءازجأ ٍريعش ٌقيقدو ءءاضبب يمطحتو «ضيبأ شاخش : ةرارح نع عادصلل دامض

 ,نامهرد دحاو لك نم ءابدنهلا ررنو حلا رربر «يرطلا رفولينلا قرو ؛(ةيواستم

 يح ءامب نبعيو «ُميمجلا قدي طاريق ٌروفاك «تابح ثالث نويفأ ؛مهرد ضيبأ ٌلدنص

 .ناتك ةقرخب ةمبجلا ىلع ُدّمضيوءرمخ ىلخ ليلقو ّسسحلا ِءاب وأ ملاعلا

 .«رتسدابدنجا» لصألا يف (441)
 .(مهرذ نيرشعا لصألا يف (442)
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 .هب دَمضيو «عمشب نَجْعي ءجازلا ذخؤوي : ةريعشلاو ةَوَرَبلا للحي .دامض

 ربصب دمضي دقو «هب دّمضيو ءٍدرو ءامو بارش عم ٌخبطي ٌنيت ذحؤي : كلذل رخآ

 .لخب لولحم

 ٌعَضمي وأ ءءاسنلا نبل عم ٌبرضيو «جسفنبلا خبطي : نافجألا اسجب نم عفني ,دامض

 .عفان هنإف ,نافجألا هب ُدِّمضيو ءابدنلا قرو ىلع عضويو ءٌروللا

 نهدو عمشلاو ءكلذ سنج نم ناك امو «نولحادلاب خطلي ,لمّدلا جضنب جضني ,دامض

 .جسفنبلا

 دمضت نا : ةريصبلاو رصابلا حالصإ ] بحاص ركذ قانرشلا لس دعب دامض ةفص

 ةثالث ضيب ةرفصب بورضم ٍراَنلُجو ٍدرَو عم ٍقوقدم ولح زولب قانرشلا لس دعب نيعلا

 ,443)بيختملا بحاص رمأ اذه لثمو .ةيشعو ًةركب مايأ

 ءءزج فصن نويفأ ءءزج نارفعز «رورذلا لمعتسي نأ لبق : جئيِدْرَولل دامض ةفص
 ١ .عفان هب ُدَّمضيو درو نهد ليلقو ضْيْبلا ضايبب نّجعي

 «ِريعش قيقد ذخؤوي «ضيرملا ديرت رحلا يف لمعتسي ؛هجضني : جئيدزولل دامض

 عيمجلا خبطي ءءزج فصن نارفعزو ءءزج دحاو لك نم نوحطم ٌنسَدَعو نامر روشقو

 .ادامض لمعتسيو ءدرو نهدو ءامب

 رمحأ سدع ءءزج ُيرطلا ولُحلا نامّرلا ُمحش ذخؤي : قالسلا نم عفني ,دامض

 رانلجب وأ ءهدحو َناّمّرلا محشب ٌدمضي دقو هب ٌدَمِضيَو قدي ءءزج فصن رَّشقم

 .ًاقوقدم وللا نامرلا

 نَبْعي ءءاوس ءازجأ مامحلا ٌقَرَذو «ةئسٌركلا ٌنيقد ذخؤي : برغلا رجفي ,دامض

 .هب ٌدَمْصضِيو «لَسَعِ

 خوبطملا سّدَعلاب دّمضُي دقو هب دمضيو «ٌجسفنب ذخؤي : خافتنالا لحُي ,دامض
 .ءادتبالا يف لمعتسي اذهو ءدرولا ءامو لكلاب

 .«نيعلا ملع يف بختنمل» فلؤم «يلصوملا يلع نب رامع» دصقي هلعل (443)
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 محشو «دروو «رّشقم سدع ذخؤي : نافجألا اسجو ةكحلا نم ديفي ,دامض ةفص

 .جيحفنم عيمج ا خبطي زج فصن قاّمسو ءءزج دحاو لك نم «ءولخلا نامرلا

 .دمضيو

 ٌريسي هيلع رَّطَقُملا قولسملا ءابدنهلاب ُنيعلا ٌُدمضت : محَمْلُملاو نافجألا اسجل دامض

 .جسفنب نهد وأ درو نهد

 ءامب ٌحبطي ءجسفنبلاو «رفونيللا قروو «يرط ءابدنه : ةّراحلا َماروألا ٌعفني ٌدامض

 .لمعتسيو ءدرو

 ءرشقم ٌسدعو «رفولينو (جسفنب دخل ؤي دامرألا لوأ يف لمعتسي .دامض ةفص

 خبطيو قدي ءءزج عبر روفاك ءءزج دحاو لك نم «ولحلا نامرل محشو ءدزّورزو

 .ةفرطلا نم ًاضيأ عفني وهو «نارفعز ٌريسي هيلع يقلُيو ,حسفنب ُنهدو «ءاسنلا نب

 زج دحاو لك نم ردنكلا ٌقيقدو ءاحرلا ٌرابغ : ناليسلاو ةعمدلا عطقي ءدامض

 دوجأ وهو ءجّسْؤَعلا قّرو ءامب وأ «يعارلا (444)اصغ ءامب لبو ءلخليو فدي

 .لمعتسيو

 عئوبابر جَسفنبو ءٌدرو : هتاقوأ رئاس يف هعفنو خافتنالا لحي .دامض ةفص

 ءارّتفم لمعتسيو ؛ءابدنهلا ءامب خَبطُيو «قدي مزج دحاو لك نم رفولينو ؛كلملا ٌليلك]و

 .ايدنطا قرو ىلع لعجيف «ةرارح نيعلا يف ناك نإ

 ,44:)اهرافص عم ةضْيَبلا ضايبب برضي : نافجألاو مجّتلملا اسجل رخآ دامض

 .لمعتسيو «نمسُملا جاجّدلا محش وأ طبل محشو «رجسفنب نهد ليلق هيلع يقليو

 لك نم قرع 4*رأ نرقو القابل ُكيقد : ناليسلا مدي «ةبجلا ىلع دامض

 .«ةراصع)و لصألا يف (444)

 .«اهراغصو لصألا يف 445١(

 .4لبإ» لصألا يف (446)
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 لْبَجلا دنع هيلع ىقليو «ِدرؤلا ءاب لّبجيو 4*”[ءزج فصن رذنكلا قاقد] ءزج دحاو
 .لمعتسيو نارفعز ريسيو ءايقاقأ عرج عبر

 «ناهرد دحاو لك نم دروو «رفولينو جسفنب : غامدلا ىلع دمضيو مونم دامض . ا يم ل : . فا 1

 يمطحت و ريعشلا قيفد عمهرد دحاو لك نم ةرَبّذملا «شاخشنلا سورو «ضيبأ لدنص

 ,نيمهرد نزو عيمجلا نم ذخؤيو «لخنُيو ءقدي ,ءفصنو نامهرد دحاو لك نم

 .عفان هنإف «ناغدصلاو سأرلا هب ٌُدَّمّضِيَو ءدرو ءاب برضيو

 شاخشنخلا سوؤر ذخؤي نأ : «سيئرلا خيشلا» لاق .شاخشخلا سور ريبدت اماف
 .ةجاحلا دنع لمعتسيو ؛لظلا يف ففجيو «صّرَقيو «لّبْجيو قديو ايرط فنص لك نم

 ضايب يف بّرضُيو ءقّحسي رُدنك ذخؤي ءامهنييارش لس دعب نيغدصلا دشي ,دامض
 م #0 يبا علل م, مر 8

 راجفنا عنميو «عفان هنإف ءيح يهو هنطب نم ذخا دق بئرا ربو هيف برضيو ءيضيب
 .مدلا

 نم (زبصو جلئأو ءايقاقأو صفع لح ويا : نيعلا ىلإ ةردحنلا داولا عفني .ةأمض

 ع زج عبر رّدنكلا اشن ععزج فصن دحاو لك نم «نارفعزو فو «عزج ٍدحاو لك

 ٍءاك لبجيو ءالقابلا قيقد عزجو ءاحّرلا ر ابغ نم ناءزج هيلإ فاضيو عيمجلا قدي

 .عفان «ضيبلا رافص وأ ضباق بارش ف لبج بلغأ دربلا ناك نإو ,(445)بسوعلا

 دحاو لك نم (يلبج جنئوفو مامثو «شوجز رم لخؤي : جالتخالا نم عفان دامض

 .نفجلا هب دمضيو «طئسق نهدب لّيجيو' ءلخنُيو «قَدُي «ءزج

 زول ءىزج قّروب «ءزج رحْبلا دَبَر : (نينح» تارايتخا نم ةيسلعلا ليل ايلا دامض

 ٌتاذي «نيئزج دحاو لك نم «قّرع رحبلا دّبَّرو «سمرّتلا قيقد ؛ناءزج رشقم رم
 .ءالط لمعيو فتهطد دازي لقو «هب دّمضيو «سج ثلا نهدب عيمجلا

 ,نابلو ءنارفعز ذوي : ةراحلا نيعلا عاجوأ نم عفني «نوناقلا» نم رخآ دامض
 23كب بلبل

 .ابن نم ةدايز (447)

 .«جسولا مببا س يف (448)
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 ءابدنهلا ءامب وأ لكلاب لَبْجُيو ءّقّدي مهارد ٌةسمخ دحاو لك نم «نويفأو هٌرُمو «رْبصو

 ُلَحُي «ةجاحلا دنعو ةهّْبَجلا هب دّمضيو «ةبطرلا ةرفسكلا ءامب وأ 44*)دقركلا ءامب وأ
 .عفان ةهكلاو نَْعلا ىلع ءالط لمعتسيو هرتفيو «بارتلاب

  «مهارد ةعبرأ ٍريِعّتشلا قيقد ذخؤي احلا َدَمَّرلا عفني : ًاضيأ «نوناقلا» نم رخآ

 .نيعلا هب دّمّضُتو درو نهدب نجعُيو ءًادّيج قحسُي ؛مهرد نويفأ «نامهرد يّري رفصع

 هب دّمضُيَو حلم ٍريسي عم عضميو «يزابُحلا قّرَو ذحؤي : ريصاوّتلل دامض ةفص

 .حلم ريغب دمض اذإ «ةينرقلا فلخ ةئماكلا ةَّدِملا نم ًاضيأ ٌُديفيو ءاهفشيف ريصاونلا

 هيلإ فاضُيو ؛لخنيو «ُحلملا قدي : نّيَعلا تحت نم مدلا ةئوُهك لجي ؛داول ةفص
 .نيعلا ىلع عضويو «ةعيفر ٍةَسيِلَم ةقرخ يف لعجيو «نيتنسفأو «سباي ٌدروو «جنّدوفلا

 طلخي ءكِلملا ليلكإو «ةرفسكلا قروو «نارفعز ذخؤي : درابلا دمرلل دامض ةفص

 ظ  .لّمعتسُيو رَّبفيو ءقضيب ةرفصب

 .عفان دامض ّبّدلا مش عم نيعلا ةرفصو

 ةضيب ةرفص يف بورضم ٍديقع عم درّولاو بتعلا ٌبَر يف ٌعوقنملا ٌريمخلا زيخلاو

 .عفان ءدامض

 نم قّروبو نويبرف ذخؤي ,بّرَجم : ةيوادوس ةدام عم درابلا عادلل دامض ةفص

 قدي «لاقثم لكرخ «نالاقثم لّمْرَحلا رزب «لاقثم يري باذس «نالاقتم ٍدحاو لك

 دقو «ناحْيرلا وأ ماّمَتلا قرو ىلع سأرلا هب دّمضيو «شوجئررملا ءامب نَجْعيو «ٌعيمجلا

 .ءالط لمعتسيو «نوتيزلا تيزب لحي

 ,لاقثم نارفعزلا نهد لفت «لاقثم لفلف ذخؤي ءكلذ يف عفنلا غلاب ىرخأ ةفص

 ٍديدشلا ٍدّيَجلا قُحسلا دعب عيمجلا ٌعَمجي ,لاقثم مامحلا لبز «لاقثم ثيدح نويبرف

 جئوباب نهدب لحي دقو «جئرانلا وأ ٌجرْتألا قرو ىلع هب دمضيو ,450فيقث لخت

 .ءالط لمعتسيو
 .«جفرفلا» لصألا يف (449)

 .(فيقثلا لخلاب» لصألا يف (450)
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 ماقُمَقلاو لمقلا ج ارخإب صنخي : ةيطارفبلا تاج اعملا نم (451)نيعلل] ٍدامض ةفص

 ءءاوس ءازجأ «ناّمرلا ٌمحش افلا بح جزيوُيَمو ءاحْرَك راع ذخؤي «بّرجم «نادرقلاو
 جالع نع اذه ىنغأ امبرو ُنيعلا هب دّمْضُي مث «ةئسركلا قيقد عم لُخلاب نَجبْعُيو «قّدي

 ش .رخآ

 ذخؤي ءلّصَبلا ٍدامضب فرعيو ةّئماكلا ةَّدملاو حورقلا ٌجيضن ضني دامض : ًاضيأ اهنمو

 نم ريسي اهيلع حرطيو «نهدلاب نّيحتوبطملا ٍقوقدملا لّصَبلا بل عم ابدنهلا فارطأ

 .هب دمضُي مث «مهَملا لثم ٌريصي ىتح ِضْيَبلا ٍةرفُض عم ٌبرضُيو ءضيبألا يوطَحلا
 يف عفنلا غلاب ءورّسلا زوج دامضب فرعي : ةيطارقبلا تاجلاعملا عم دامض ةفص

 ءمهرد بطرلا قئسفلا روشق «مهرد دحاو لك نم هروشقو ورسلا زوج : جَئيِدرَولا

 ذخؤت مث ًامِعان قدي «نامرلا محش ا, مهرد فصن ضّضخ «مهرد نزو رشقم سدع

 مهرملاك لعجيو ءدرو نهد ليلق هيلع رطقيو «عيمجلا نيب ُعَمِحيَو قدي ابدنهلا فارطأ
 .نيعلا هب دّمضيو

 ذخؤي «حورقلاو ةّداحلا ٍدامرألا نم عفني «ءابدنهلا دامضب فرعي ءٌدامض ًاضيأ اهنمو

 نم ذخؤي مث ءًاعيمج ناقدي ءفك «يعاّرلا اصّع فارطأ نمو فك ءابدنملا فارطأ

 ؛ّصبخني ىتح نيذه اهيف ىقليو «لغيو ءاهؤام جرختسي «ةريبك ةضبق ةبطرلا ةرفْشسكلا

 هيلع بصيو ؛ يِيطُحلا نم ٌريسيو ؛ ,ريعشلا قيقد نم ريسي هيلع ٌرّذيو ٍرانلا نع لرتي م

 .هب دّمضيو هلك برضيو «قيقرلا ٍضْيبلا ضايب نم ليلق

 ؛ءالقابلا قيقدو ءءزج ريعشلا قيقد : َةَمْدَص نع ثداحلا رعاستالل ٌدامض ًاضيأ اهبنمو

 ىتح «ةّيرط ةضيب ةرفص يف عيمجلا ب برضي «ءزج فصن مط ءءزج .جتسفتبلا قروو

 لك نم كِلملا ليلكإو ٌجّئوباب هيلإ فيض طاطحنالا دنعو «لمعتسيو «مهرملا لثم ٌريصي
 .ءزج عيش

 عم ٌبرضي «ءالقابلا قيقد ذخؤي : اهلازهو نّْيعلا ٌدشب ٌضصتخي دامض ًاضيأ اهنمو
 .هب دمضيو ؛ديمسلا زبخلا ّبْلو ءاستلا نبل
 ابن نم ةدايز (451)
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 قيقدو «سدعلا قيقدو «ءالقبلا قيقد ذخْؤي : نّْيَعلا تباصأ اذإ ,ةمدصلل ٌدامض اهنمو

 ,ليلق هنم ٌبّرضيو «عيمجلا قّحسي ءءزج فصن ركذ نابل ءاوس ءازجأ ةّئسركلا

 .عفان جسوعلا ءام نأ درو ءام يف جرختسم رضخأ ةيسرمامب نادّمضيو

 ةّقرّطلا نم ديفتو ءحدقلا دعب هيف كتيرأ اذإ ءمِحَتلُملا نم مدلا لحي ,ديمكت ةفص

 لف قروو «لفْؤوف ءزجو ءءزج «نيتنسفألا ةشيشحو «يسراف رّتْعَصو ,جنئوفو حلم

 .هيلع عضويو ءسيلَملا ناّبكلا قيتع يف لعجيو «عيمجلا قدي ءءزج فصن دحاولا نم

 صمَحُي ؛نيدرابلا ةقيقتشلاو َعادّصلا نكسي ؛سأرلا ىلع ٌعّضوي .رخآ دومك ةفص

 يسراف رَمْعَص هيف يلع دق قيتع سيك يف لعجيو ءنييواستم حْلِلاب ريعشلا وأ شرؤاجلا
 .اًراح غامّدلا أهم دمك سيك يف ٌتلعج (ةيئاملا ةَلاَخّلا تبرشت اذإف .جنئوفو

 : ةرارحلا دادتشا دنع ّجازملا نيرورحما ةصاخو راحلا .عادّصلا نم ُديفي : رخآ داك

 ءامو هُرَو ءاملا اهيلع َشرُيو ءقدي «ءءاوس ءازجأ مدْرَو ٌرزو لّقوفو نيلَدْنَص ذخْؤي
 ,غامّدلا ىلع لعجتو ,ةيدن يهو ناتكلا قرخ يف عضوي ءروفاك هيف لولحم ؛فالخلا
 .لحتو ٍدْرَو ءام اهيلع سري تسيب املكو

 ,حافللا قرِعو ءّصح ٌرزب : ةرارح نم سارلا عاجوأ نكسيو ,موني داك ةفص

 ءءزج فصن نارفعز «نويفأ ؛ءزج ٍدحاو لك نم ؛هرشق وأ ؛ةرّيدملا شاخشخلا سورو

 رفولينلا قدي نأ وهو ءرفولينلا ءامب ُحبطُيو ءريعش ٌقيقد هلثم هيلع ىقليو طّلخُيو قَد
 عّضوي خبطيو «سبابلا رقولينلا قيلس ءام ذخؤيف ًايرط رضحي مل نإو ؛هؤام رّصتعيو
 ءاملاب يتّدُد فج املكو «نذققلا عيلحت نم ةقرخ ىلع ةَهْبَجلاو نيَغْصلاو سأرلا ىلع
 | .اعفان ًادّربم ٌعضويو ءروكذملا

 ذخؤوت : ةّدورُب نم يتلا عاجوألا نكسيو .مّونيو ,غامدلا يّرقي ,رخآ داك ةفص

 ٌحَبطيو «هنزو لثم رَْسَداَبَدْنَجلا هضوع لعجُيو «نويفألا اهنم طقسُيو ؛لوألا جئاوح

 ةيوقتل هيلإ فاضيو ءسبايلا ٌءام ذخؤي «ٌبطرلا رضحي مل نإو ءبْطَرلا سوُجْئَّررملا ءامب
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان ءارَّثفم ٌعضويو هِدْرَولا رز رغامّدلا

 رَجبُحي ام ىلع نوكت : دوُمكلا نأ : تادامكلاو تادامضلا نيب قرفلا نأ ملعاو
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 نَدبلا يَمَل ام ٌهامضلاو ءاههبشأ امو ِقّرَولاو قرخلا ىلع عضت يذلاك نّدّبلاو ءاودلا نيب

 نْيَرْخْنِملا يف طّملبملاب بلقت ىتلا تاعئالا يه : تاطوعسلا امأو ههيسفنب

 ديب تناك ام يه : تامومُتللاو «سطعيف هتحئار ناسنالا مّمْسا أم يه ,تاسوطعلاو

 .اهقاشنتساب ٌضيرملا َرِمأو رانلا ىلع تّيقلا ام يه : تاقوشذلاو اهمشب رّمْوي «ضيرملا 0 0 2 ١ 2 000 ا 1 57 .

 يهو «سأرلا ةّجّوعم ةلاب فنألا يف ْحَفْنُت يتلا ةّسبايلا ةيودألا يه : تاخوفنلا امأو

 .غامدلا ىلإ ءاودلا هب غلبي ام ٌرادقم رّخْنِملا يف اهنم نكمتي ؛هانفصو يتلا نقلا

 ع ع وه را رولا ك 4 يل
 ءازجأ ءايقاقأو «دروو ( لبنس (لبسلا يومي : لبسلا دامضب فرعي دامض ةفص

 .لمعتسيو «نارفعز ٌريسي هيلإ فاضيو «ةّرفسكلا ءامب لحي اوس
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 يلج > يجنالرج
 ىس سم وزال نيد سكس)

 يايا اخي _ [كلك1 تح قاذف حا م ج1 مص انك

 ةدرابلاو .ةراحلا تاحوطللاو ,ةيلطألا ف

 دحاو لك نم ربصو صو ءرذنك ذخؤي : ةريعُشلاو ةدربلا نم عفان ءالط ةفص

 ري © ىلا رو مما # 001 8 7 :
 «مهرد عبر ينمرأ قروب ,مهرد عبر بش «مهرد فصن عمش «ءءزج عبر نّدال (مهرد

 . مَعَ و «نسوسلا نهدب وأ ( قيتع بيز معصم لغيو عمجي

 ىلطُيَو عمجي درو نهدو ( ٍريعش قيفدو «رفصعلا ,جيافسب : رمحألا ىرتشلل ءالط

 .هللا ءاش نإ «عفان هب

 ىلع ىلطُي ءرّتَق اذإف ءأديج انايلغ ءاملاب نوتيّرلا قّرو ىلغُي : ضيبألا ىرشلل ءالط

 .نّدبلا

 و 2#

 لخب نعي «خيطبلا بح بلو «ريعشو ( سمه رثو ىالقابلا قيقد : فصحلل ءالط

 .مامحلا يف هب ىللطيو (ِرَمَح

 يف لا هلل 7 5

 هب لطيو «لحب لبي «لوخنم قوقدم زعملا رعب : ليلاثلل ءالط

 لك نم «جاديفسإو ءرفْصوُيْرُم ذخؤي هجَولا يف ٌرهظي يذلا يسرافلا رانلل ءالط
 راجنز «فصنو نامهرد ءانح «نامهرد ةرون ,مهارد ةسمخ ٍجتساَدرَم ,مهارد ةثالث دحاو

 .هب لطيو هليل كرتيو «درو نهدو ءرمخ لخ نجعيو عيمجلا قدي ىناهرد

 دحاو لك نم «نامرلا روشقو ىدئَواَرَرَو ءاتحو «قورع : ةنيدحلا ةفعسلل ء*الط

 2 8 -و

 .هب ىلطيو «ءامب نجعيو «قّدي ءءعزج فصن جنسادرم ءءزج
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 ٌتيربكو «قرحم ٌجازو «قّرحم ينرادنأ حلم : ةنمزملا ةفعسلل عفان (452[عءالط]

 ءءزج دحاو لك نم «ليوط دْنواَرَرَو ,جئسادرمو «قورعو «ٌصفعو «قيقّدلا بارُتو

 .هب لطُيو ءنَجْعُيو «قدَي

 : هدّوس ةيحللاو سأرلا ٌرعش هب بيض نإو ءضيبا اذإ نافجألا رعش ُدّوسي ءالط
 ةعبس يناردنأ ملم ءاسرد رشع ةسمخ دحاو لك نم ءاريثكو ءٌبشو «جنينار ذخؤي

 عيمجلا قحسي ءلطر ققشتي ىنح قم ف قو «تيزب حسي ءرضخأ يصفع مهارد
 .ادودشم تاعاس ثالث كرْتُيو ءٌرْعّشلا هب حّسميو راح ءامب نَجعُيو ًامعان

 مهارد ةثالث نّدآل ذخؤي : عّلّصلا لئاوأ ديفيو ,طقاستي نأ رعّشلا ٌعنمي .ءالط

 يكطصُم ,نامهرد دحاو لك نم انامّدرَقو م ءمهرد دحاو لك نم صفعو ردك

 .هب يلطيو ٍدرو نهد يف عيمجلا ٌقدي «فصنو مهرد

 دحاو لك نم ءايلوميق نيطو ءرمحأ ُلَدْتَص : دّربلاب نَجْعُيو ةراحلا ماروألل ءالط

 «نامهرد دحاو لك نم ضُِضحو ايقاقأو «لفوف ءمهارد ةرشع ينمرأ نيط ءمهارد ةسمخ
 ١ «صاصرلا جاديفسإ ءمهارد ةئالث دحاو لك نم ائيمام فايشأو «ضيبأ لدنص

 دربلاك لّمعيو «ءابدنهلا ءاب نّبعيو ؛عيمجلا قحسي ءمهرد دحاو لك نم جنسادرمو

 .لمعتسيو ٍدْرَوْلا ِءامب ٍةججاحلا دنع لحيو

 «نارفعزو ءرّبصو ءضضحخو ءائيمامو ءٌدرو : هجولا يف مرولاو جييتلل ءالط

 لطْيو ,فّيشيو «ٌححسيو ؛ُعَمِحِي ءزج دحاو لك نم «لقؤقو ءرمحأ لدْنصو «قورعو

 .درولا ءامب وأ ةبطرلا ةرمْسُكلا ءامب ةجاحلا كنع

 ىلطي «ينمرأ ٌنيطو ءنيمام فايشأ : ةرارح اهعم ناك اذإ ,453:ةريعشلل ءالط
 .يعارلا .اًصَع ءامب وأ «ءابدتملا ءامب

 عّمجُي «ءزج درّزاب ءءزج سدس قّروب : ةرارح اهعم نكي مل اذإ ,ةريعشلل ءالط

 .هب يلطيو نسوس نهدب وأ ٍتْيْرلا ركب

 .لصألا نم طقس (452)
 .«ةرعشلا» لصألا يف (453)
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 بص ءزج جزيويم ناءزج فش ذخؤي : نادرقلاو ماقمقلاو َلْمَقلا رثي ءالط

 «لّصنعلا لحب نجعيو «لخنيو «قّدي ءءزج فصن دحاو لك نم ينمرأ قّروُبو

 .لمعتسيو

 .هب خطلي «نوتيزلا ٌتيزو ءرفصأ تيربك : كلذ لثمل رخآ

 نارفعزو ءءزج دحاو لك نم لوسغم ٌممشو ,جّسْفْنَب نهد : لماهدلا ٌحّضني ءالط
 .هب ىلطيو عّمجيو ءءزج عبر

 (454لضعلا ٌّدشيو هبي 5 : ربصلا فايشأ وهو «قانزّشلا هب ىلطُي فايشأ
 اوس ءازجأ ءٌرُمو ءدَّسْبو ءايقاقأو ءاثيمام فايشأو بص ذخؤي : نافجألا ٌمقريو

 ءامب نَجُْيو «هدرفمب ٍدحاو لك قدُي ءءزج فصن يبرع ٌعمصو ءءزج عبر ٌنارفعز
 .لمعتسيو «لّظلا يف ففجيو ءسآلا

 ءامب لبجيو (ءزج عبر روفاك ءءاوس ءازجأ ضضخو ءائيمام ذحوي : ةلُمّتلل ءالط

 .لمعتسيو ,ءابدنهلا

 .لمعتسيو ءِدْزَو نهدب طآخيو قحسُي زرألا ٌبح ذحؤي : ةفعّسلل ءالط

 .هب ىلطيو ءدرو نهد هْيلِإ فاضي «قّرحع يرصم ساطرق : ةفعسلل رخآ ءالط

 .ىلطيو «لكلاو َتَّْزلا رّكعب انبجعُي .حلمو «زينوش ذخؤي : ليلاغلل ءالط

 اليو ءءزج ٌعبر نارفعز ءءزج ربص ذخؤي : نافجألل ضراعلا خافتنالا لحي ءالط

 ءامو «لدتّصلاو ءاثيماملا هيلإ فضأ ةرّمُجو ةرارح ناك نإو ؛هب خّطليو يِوَق رمخ لخم

 .ابدنهلا

 رانلجو ءٌرمو ءايقاقأو «نارفعزو ءائيمام ذخؤي : نافجألا ءاخرتسال فايشأ ةفص

 .سآلا ءامب قدلا دعب عمجي ءاوس ءازجأ جف صفعو

 ءلفلفلا يف دوجوملا رجحلاو «خينرز ذخؤي : مدلا ٌتومو ةرضُحلا هب ىلطُي فايشأ

 .ةرفشسكلا ءاب نجعُيو قدي «جنسادرمو يناردنأ حلم

 .«لصفلا» لصألا يف (454)
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 ريصو «قرحم فّدصو رمَو «نارفعزو ءاثيمام : هراجفنا لبق برغلا عفني ءالط

 .ةرفسكلا عءامب عمجي

 نم «سبأي دروو «لّدنصو عرشقم س دع : مرولاو ثداحلا دمرلا نه عفان ءالط

 هتدحب دحاو لك قديو ءءزج عبر دحاو لك نم نارفعزو روفاك ءءزج دحاو لك

 | .لمعتسيو «فيشيو «ءابدنهلا ءامب لبجيو

 ءامب نّجعيو «قديو ءءزج دحاو لك نم ءرمحأ لَدْنصو ,يمور نطو ءايقاقأو «نويفأو

 .ارابك فتسيو «بلعتلا بَنَع

 دولا ءامب لْيجُي ءرشقم سَدَعو «ولخلا نامرلا ٌرشقو «سباي ٌدرو : كلذل رخآ
 .درولا نهد عم ٍدامضلاك نيعلا ىلع عضويو «ءاملاب خّبطُي دقو نْيَعلا ىلع ُحّطلْيو

 ساحن : نفَجلاو مجحَتلملا يف نوكي يذلا مرولاو ةخفنلاو رلل عفان يقولخ ءالط

 نم ةنارفعزو ءبيطلا لبتسو «يبرع غمصو ءاريثك «نامهرد اياقأ «مهارد ةثالث قر
 .رطقلا .ءامب نّبعُي ,نامهرد دحاو لك

 نوكي يذلا .حيرلا نم عفني الحك لمعتسُي دقو .قوسألا فايشألا هل لاقي ءالط

 فصن نارفعز ءفصنو مهرد قرح ٌسساحن ذخؤي : لّبّسلا ير نمو «نفججبلاو نيعلا يف
 فايشأ «مهارد ةسمخ ايقاقأ فصنو مهرد نويفأ دحاو لك نم قرح دّسسْبو ْولْول .مهرد

 .لمعتسيو ءارابك فّيشيو نَجعُي ,مهرد فصن ائيمام

 دّسبو ءْوِلْوَ (مهرد فصن نارفعز «فصنو ناممرد قرح ساحن : كلذ لثل رخا

 نجعي «قيئاود عبرأ ايقاقأ ءفصنو نامهرد نويفأ ءءزج دحاو لك نم «لبنْسو ءَرُمو

 .لمعتسُيو ءارابك فّيشيو

 ءمهرد ري ؛مهارد ةثالث دحاو لك نم نيلّدنص : ةرارح.نع عادصلل ءالط ةفص

 .فالخلا ءامو ٍدْرَولا ءامب نَجْعُي «ناقناد ٌسِجَرَت ,مهرد فصن نويفأ ؛نامهرد ٌدرو
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 ل

 لحب طلخب ماعلا يحو (ٌتلْحُطَو .عرقلا (455ةدارج ذخؤي : كلذ لثمل رخآ

 .ءالط لمعيو ؛نهدو رمحت

 .هب ٌلَمِضيَو لكب نايدنَسلا ٌدامر نجعي : ةقيقشلاو .عادصلل ءالط

 قاقد ءزج ايقاقأ ءنيِجاَجرلا ٌرابغ ذخؤي : نيعلا ىلإ داوملا بابصنا عمي ءالط

 ضبا ضايبب ىّبرُي ءزج عبر نويفأ ءىزج فصن دحاو لك نم ءٌرُمو ءرُدْنكلا
 .لمعتسيو

 .ةهْبَجلا هب ىلطيو «سآلا ءام ىّبرُي جملا ٌصفعلا ذحؤي : كلذل رخآ

 هئابن عنمي هنإف «ِلْمَتلا ضيبب هعضوم كلذُيو رشا فتي : رعشلا تابن عبمي ءالط
 لخلا (456) مهراحجأ لع ُشَرف لمثلا ٍضيب ىلع ردقي م نإو ناك عضوم يأ ف

 تبني مل دولوملل ةئاعلا هب كلَ نإو «لمعتسيو ذخؤيف ءاهنع نّأجئري نهنإف «فيقتلا
 .اهرعش

 درولا صارقأب فورعملا وهو «نوناقلا» نم ذوخأم ءالط ةفص

 ,نيعلا نع داوملا ٌمفديو ديدشلا ,عّجبولاو 2458)ةريثكلا ةداملا نم عفني (4577سناسك و ليف

 ريعشلا ٌقيوس «ليقاثم ةتس رّدْنك «ليقاثم (459)ةينامث جنبلا رزب «تالاقثم «يرط ٌدرو

 .حوربيلا ةراصع «ةيوشم ةدحاو ةضيب ةرفص «ليقاثم (460ةعبرأ رم ءامهرد رشع ةينا

 ٌرادقم ضباق بارشب نجبعي «ليقانم ةعبرأ نويفأ نالاقثم ُنارفعز ,«461)نالاقثم

 .لاحلا هيضتقي امب افاذُم ةجاحلا دنع لمعتسيو «صارقأ هنم لمعيو ةيافكلا

 .(ةذارحو لصألا يف (455)

 .«مهراجحأ) لصألا يف (456)

 .416/3 نوناقلا نم هانححصف «ساك ةليف» لصألا يف (457)
 .نوناقلا نم هانححصف «ةريبكلا» لصألا يف (458)

 .نوناقلا نم هانححصف «نامثث لصألا يف (459)

 .ريثك اذه لثمو «نوناقلا نم هانححصف «عبرأ : لصألا يف (460)
 .«ليقاثم ةعبرأ» نوناقلا يفو ءلصألا يف اذك (461)
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 «لوسغم قر سان ءانركذ الل عفان «نوناعلا نم (462)يبهللا هل لاقي رخآ ءالط

 لك نم ءنويفأو ُُُ (ليقاثم ةعبرأ ضيبأ لفلف ؛ليقاثم هس نارفعز ًالاقثم رشع انثا

 : ديدحلا نع ينغي ءنفجلا رهاظ ىلع خطلي داحلا ءاوّدلاب فرعي ,.خوطل ةفص

 ءام وأ ٍنوباّصلا ءامب لمعي ءءزج رداشن «قّبَرَحَح «قّروب ءءزج ىلق «نيعزج ةّرون ذخْؤي

 .انركذ ام لعفي ءهب خطليو ءيبَص لوبب وأ ءدامّرلا

 نويفأو اثيمام ,نامهرد ايقاقأ ءمهرد ٌربص ذخؤي : نافجألا ءاخرتساو مّرَولل خوطل .

 -.لمعتسيو ءسآالا ءامت نجعي «ناقناد نارفعز «قيناود ةعبرأ دحأو لك نم

 .هب ىلطيو «لحت ريسي عم طلخُي طْمسق نهد ذخؤي : جالتخالا نم عفان ءالط

 هيف ىقليو شوجنزرمو بج جنئوف هب خبطي فيقث لخ ذخؤي : كلذ لثل رخا

 .ناغدصلاو ةببجلا هب ىلطُيو لكلاب ءانجلا نَبعُت : قيتعلا عادّملل ,خوطل ةفص

 دحاو لك نم ءضيبأ لدنصو سلا ززب ذخ ْوي : ةرارح نع عادصلل رخآ ءالط

 ءامب نَجعُيو ًامعان ٌعيمجلا قدي «ناقناد دحاو لك نم اريثكو نارفعز ءمهرد فصن

 خطليو لدزرَكلا ٌقدي : نفجلا تحت تيملا مدلاو ةرضُحلاب بهذي خوطل ةفص

 .دربلا ىلإ ةلئام وضعلا ناك اذإ عفان هب خطليو تيزو باذم عمشب وأ محشب

 0 17 2 . مام كك راو 95 1 8 . 0

 عيضوملا هب خطليو لّحلا يف لّسَعلا لحي : ةرارحلا ىلإ الئام ناك اذإ كلذ لفل رخا

 .روفاك ليلق هيلإ فيضأ ًةيوق ةرارحلا تناك نإو ءنارفعز ريسي عم
 مدب نجعيو «ةقرخ ىلع قرحُي ءرْحَبلا دبر ذوي : رّْشلا تابن عنمب ءاود ةفص

 .416/3 نوناقلا نم هانححصف «يمللا» لصألا يف (462)
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 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عقان .ءاودلا اذهب هُعضوم لجك رعشلا فتُت اذإف ءِنْرَق نم

 افلا ءرخو «ةَدْعَجو ٌّحينْرَر : ةّيخللاو نافجألا يف بّلعثلا ءاد عفني ءاود ةفص

 .عفان هنإف ءِبّذلا مْحشب كلدي وأ هب ىلطُيو نّسْؤوسلا نهدب نّبعي ءءزج دحاو لك نم

 لحي ءءاوس ءازجأ «نارفعزو ٌرُمو ءاثيمام : ةرارح عم ِنافجألا ظّلِغِل ءاود ةفص

 .ىلأعت هللا ءاش نإ عفان أحن وطل لمعتسيو فّيشيو عابدتهلا عام
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 َيرجا)> يا لج
 ىصسمورزلا ندا ستكس)
 ايي ايكيناركي . لك بر كارب تت " تني1 ا

 نورشعلاو يلاثلا اصفلا

 تادربملاو «تانخسملا تاحوسملاو :ناهدألا يف

 هنيْرْيَو «سأرلا رعش ظفحيو «نافجألا ٌرعش يّوَقُيو ءبجاوحلا رعش ُثبْنُي نهد ةفص
 هاا رع مسالا 5 اللا س ا ءاي مع راسم م . 0 ل

 ىتح ءام يف عقني «ضيبأ رشقم ثيدح ريعش ذخؤي : ةّيحللا جورخ عرسيو ؛هلوطيو
 نمو ءىزج («4623جتساشن نم ذخؤيو ءٌرِصَع رّصتعي نأ نكمأ اذإف «ّحفتنيو وبري

 عزج بذع عام ِق مايأ ةثالث هعقت كعب جلمأ ريسك١ نمو «نيءزج يضربقلا ندآللا

 «نهدلا ىقنيو ءاملا بهذي ىتح ٍةنيل ٍرانب ىلغيو ؛عيمجلا نزو لثم ٍنابلا نهد نم ذخؤيو

 نم لفثلاب ٌعضوملا كعديو «ةيحان لفتلاو «ةيحان نهدلا ىفصي ءارغلاب اهيبش نوكيو

 جاتحي يذلا عيضوملا فيظنت دعب نهدلا لمعتسيو «راحلا ءاملاب ٍةادَعلاب لسغيو «ليللا

 . برج ٌبيجع نهد هناف هفافجو «نهدي نأ

 نم عفنيو ,هنيلي هسبيو بصعل ١ يف حنشتلا نم عفانلا نارفعزلا نهد ةفص

 كرتيو ءانامدرقلا الخ ام لخلاب ةدح ىلع رملاو ءِةَدَِح ىلع ةيودألا عقنت ءمهارد ةتس

 .س يف ةموهفم ريغ ةملكلا (463)
 .401/3 نرناقلا نم هاتححصف «فصنو مهارد ةسمخ» لصألا يف (464)
 .فلؤملا هنع لقن يذلا نوناقلا نم ةدايز (465)
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 (467)ًادحاو ًاموي كرتتو لخلاب «46©[انامدرقلا] عقنت سداسلا مويلا فو «مايأ ةسمخ

 ةنيل رانب خبطيو «469ريتاسأ ةسمخ «468)[نهدلا نم] عباسلا مويلا يف اهيلع بصيو

 ظ .عفان لمعتسيو «عفريو (479[نهدلا ىقبيو] لخلا بهذي ىتح

 دِرابلا وضعلا ٌنُّخسيو «ةحئارلا بّيطي نهد ةقوشعملا حوسم براقي حوسم ةفص
 ذحؤت «نيعلا يف دراب ,ضرم لكو لّسسلا .حير نم ٌعفنيو «جازملا ٌراحلا لّدعيو ءجازملا

 قيئزلا نهد هيلع ٌبّصيو «ةَّمْرُب يف ٌريصيف ءقيقر رّشَقملا رضحألا ىلعألا ّجّرتَألا روشق
 هتحئار َجّرختو ّجرتألا رشق َّضَيِبي ىتح ٍةنيل ران ىلع خّبطي مث ءدرو ٌءامو «ةحئارلا بيط

 كسمب ءيش هيف حرطيو ىفّصُي مث «ةليلو ًاموي ىطَعُيو رانلا نم لزنُي مث ءنهُدلا يف

 .ءاملا نم ءيش هيف ىقبي الو هتيفصت يف ةغلابملا دعب روفاكو

 ٍدامرألا نم عفنيو «راحلا وُْضْعلا جازم ُدّرييو «ةٌرارحلا نم عفانلا درولا حوسم ةفص
 : ةيراسلاب ةفورعملا ةخسنلاب بيرق وهو «ةحئارلا ٌبّيطيو ءٌراح ضرم لكو وّراحلا

 لكلا قحسي ءءزج عبر لدنص ءءزج ثلث دوع ءءزج سبايلا دّيَجلا دْرَولا نم ذخؤي
 «كسملا نم ءيشب عّيشيو ءروفاك لُخنلا تقو هيلإ فاضيو «صلاخ قّبثزب نَجعيو

 . .ةجاحلا دنع لمعتسيو «عفريو

 دِرابلا غامدلا ديفيو ةرخبألا لوبق نع هعنعو غ امدلل يوقملا لحجرفسلا نهد ةفص

 ٌرادقم لكلا نهد هيلع ىقلي هلَجْرَمَسلا ٌرِهز ذخؤي : ركذُي يذلا هجولا ىلع ٌرورح ا
 لزني مث ءبهذت مث «رهزلا ةيئام لحنت ام رادقمب ةئداه ٍةنيل ران ىلع ىلغيو «هرمغي ام
 .رانلا ىلع

 .نوناقلا نم ةدايز (466)

 صن وه هانتبثأ امو (ًاموي كرتيو «قدلا دعب كلذ عيمجو لخلاب انامدرقل ١ عقنت» لصألا يف (467)
 .400/3 نوناقلا

 .لصألا نم تطقس دقو «نوناقلا نم ةدايز (468)
 نإ «باتكلا رنا يف ءهرادقم نايب يتأيسو «راتسأ اهدرفم : ريتاسألاو «ريئاشأ» لصألا يف (469)

 .ىلاعت هللا ءاش

 .نوناقلا نم هانكر دتساو ءلصألا نم طقس (470)
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 ةسايسُيو «ماخ ٍدوع َنهد ًامهرد نيرشع نزو لك ىلع يقلي : نيخستلا هب ديرأ نإف
 فصن بهشأ « ماخ ٍربنع مهرد ءًءزج دحاو لك نم «بيطعلا لبئسو دعسو «ةيدنه

 مهرد عر دحاو لك نم كسمو ٌنارفعز ؛مهرد
 نم سا قروو «ءرمحأ ٌدرو روكذملا نزولا ىلع هيلع يقلأ : ديربتلا هب ديرأ نإو

 .ٌقاد يروصيق ٌروفاك «لاقثم دحاو لك

 .قئاد فصن نارفعز «لاقثم بّهشأ ربنع روكذملا نزولا ىلإ فاضي : لدتعملاو

 نم نيكسب عّلطقي ءملسلا لَجرفسلا ذخ ٌويلف دوجوم ريغ رهزلاو هلمع ديرأ نإو

 نهدلا نم ليك ٍءام لايكأ ةعّرأ لك ىلع ىقليو .هؤام رّصّمعيو ءبشخ وأ ,جاع
 .ىلاعت هللا اش نإ عفان هنإف ,ةروكذملا ةفصلا ىلع لمعيو ءروكذملا
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 مق

 يرجي رج
 ىسسمورم) نجد» سكش)

 ديحيايتي حي ل اج ةوحمم تا تق م جام

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 تاقرعملاو ,مقامقلاو ,تالوطنلا َْق

 ذحؤيو «ةيماح ٌنيعلا تناك اذإ : نافجألا ةنوشخو برجلا نم ديفي لوطن ةفص

 مل نإو «هئامب لّطنيو ؛ىفصيو «ٌعيمجلا ىلغي «ءاقْمَحلا ةلقبو «جئوبابو ٌدروو جسفنب
 ظ نم ًاريسيو شوجنرزملا اهضوع لمعاو «درولاو ءاقمحلا ةلقب َُِطَي ًايماح وضعلا نكي

 .رتعصلا

 نّسوّسسلاو .جّسفتتلا ٌقّرو ذخؤي : رجحعلاو ةدربلاو ةريعشلا نم ديفي لوطن
 زج فصن دحاو لك نم «سباي افوزو «سباي رتعص ءءزج دحاو لك نم هيفرجتاسأل

 .هب لطنيو «ىلغي

 ةطئحلا قيقد ةلاكن : سيب نم جئشتلا نع ثدحت يتلا ةرتشلا نم ديفي ةب لوطن

 لك نم ميسْمّسسلا ٌنابضقو يمطخلا قورع ءءزج دحاو لك نم «شاخشحلا ٌروشقو
 .هب لّطنيو ءىفصيو «لغي ؛ةضبق دحاو

 «نوتيزلا ٌقروو ءسا فرو : نفجلا ةواخر نع ةئداحلا ةرتشلا نم ديفي لوطن

 ٌعيمجلا ىلغي ءفك فك جرمزلفلا شيشحو ضرقلا سولف فصن ٍدحاو لك نم ءدروو
 .هب لطنيو

 نإف «هلامعتسا مبدأ اذإ نافجألا يف ديازلا رعشلا جورخ عدمي هنا ليق لوطن ةفص
 «فاّشحلا غامدو ءيرضمملا نانثألا ذخؤي : رعشلا جورحخ لقيف هتّدام لّلقي هغنمب م

 دحأب هقتن دعب رعشلا ٌعضوم خّطلي مث «ةنطقب رْعشلا عضوم هب لسغيو «قحسيو «لغي

 .هل ةروكذملا ةيودألا
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 ةَدْعَج ذخؤي «بلعتلا ءاد سنج نم ناك اذإ:رافشألا رعش راثتنا نم عفني لوطن

 لطنيو ؛ىلغي ءءزج فصن فاص لّبنس ءءزج دحاو لك نم ينوجنامسألا نسوسلا ُلصأو
 .هب

 قرو ذخؤي : طلخ ريغ نم ناك اذإ:نافجألا يف ِرَعّتلا جورخ جيبي لوطن ةفص

 .هب لطنيو ءاموي بارش يف ىلغي «لبنسو قامّسلا قورعو «سآ

 «ضياحلا نامرلا رانأجو جْنَبلا ٌدروو جف صفع : نافجألا روعش دّوسي لوطن

 .نافجألا هب لطنتو ؛ءىفصيو «ىلغُي ءرضعألا ٍزوجلا رشقو

 ءام ذخؤي : ةّيخللاو سأرلاو نافجألا ٍرَعَْش نيب نم:ماقُمَقلاو لْمقلا لتقي لوطن

 .هب لطنيو «ينامي ٌبشو جربويسو حلم ليلقو احرق رقاع يف لغي «قلسلا

 ءام يف ُعّقني «ٌجسفنبو ءرمحأ ٌدروو «ةسباي ةرّفثسك : جئيدزَولا ديفي لوطن ةفص

 .هب لطنيو ءدغ نم ىلغيو هليل

 ليلقو ءسباي درو سوؤرو ٌرشقو هولُحلا ٍنامّرلا ٌمحش : قالّسسلا نم ٌعفان لوطن

 .عفان هب لطغيو ءىفصُيو «ٌميمجلا غي «قاع
 قلسلا قرو هيلع رّصنعيو ءاملا يف ٌروشقم سدعو ٌدرو ىلغي : ةكجلا نم ُديفي لوطن

 .عفان

 مِسْمّسسلا نابضقو «رقولينو حّسْفَتَبلا قرو : ظلغلاو اسجلا نم عفان لوطن ةفص

 .هب لطنيو «لغي

 ءفك دحاو لك نم ةّطْئجلا ةلاخنو «كلملا ليلكإو:ٌينوباب : لمّدلا رججفي لوطن

 ْ .هب لطنيو «لغي

 ىلغي «ٍجّسْوَعلا قروو ضرقلا سولفو ء«سآ.قرو : قانرّشلا باحصأ ٌعفني لوطن
 .ىلاعت هللا اش نإ «عفان ءهب لطنيو

 .هب لطنيو «ىلغي «قيقد نويروطنقو رايخلا ٌرعش : ةئْمكلا عفني لوطن
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 ,رقولينو ءرجّسفنب رهز ذخؤي ءايوارفص ناك اذإ:نفجلا يف ىرشلا نم عفني لوطن
 ًايمّعلب ىرشلا ناك نإف هب لطنيو «ىفصُيو «للغي «ءابدنهلا قروو «ريعشلا قيقد ةلاخُتو

 ليلق هيلع ّشرو ,ءابدتهلا نم طقّسَأو «كلملا ليلكإو جئوباب هيلإ فيضأ ّضيبأ هنولو

 .لمعتسيو «لحت

 ليلكإو جسفنبلا قرو ذخؤي ؛بادهألاو نفَيلا يف ثدحت يتلا: ةلفلا نم عفني لوطن

 .هب لطنيو «ىلغي ءسْحلاو «ءابدنهلا قروو «كلملا

 ىللغي «لَبَج ٌجئتوفو ِزْرألا بشخو «قلّسلا قرو:نفجلا يف ةفعسلا نم ديفي لوطن
 .لمعتسيو

 «مامثو «ُجُئَئوفو ءشوجنزرم : هنيليف ليلاثلا ىلع خوطللا لبق لمعتسي لوطن ةفص
 .عفان هيلع لّطَتيو ءِنيِجَعلا حلم هيلع ىقليو ؛ٌعيمجلا ىلغي «زينوشو

 ءًأيمغلب ناك اذإ هل عفان لَحلاب ٌجوزمملا ُماملا : نافجألا يف خافتنالا نم عفان لوطن

 لطنيو «ىلغي «ةسبايلا ةرفّسكلاو جّسفنبلا ٍقّروو ٍدْرَولابف ,دبكلا ٍفعض نع ثداحلاو
 ظ 7

 قروو «ظرقو ءٌدروو ءسآلا قرو ذخؤي : ةوخرلا َنافجألا ُديفي لوطن ةفص

 ظ .عفان هب لطنيو «ىفصيو «ىلغي «نوتيزلا

 نم ٍلْجْفلا قروو «يمور نيتنسفا ذخؤي : ةرضخلاو مدلا توم نم ديفي لوطن

 رجسفنب رهز : هيلإ فاضيلف ةيماح نيعلا تناك نإو «هب لطنيو «ىلغي ءءزج دحاو لك

 دازي نآب هراجفنا لبق برُعلا ديفي لوطنلا اذهو ءءزج فصن دحاو لك نم دروو

 .شوجن زرم ءزج هيف

 ةرفسكو ءسباي ٌدروو سا دروو ,رانلج : هراجفنا دعب برُعلا ديفي لوطن ةفص

 قالّسلا نم عفني لوطنلا اذهو «قامس لياق هيلإ فاضُيو «هب لطنيو ىفصيو ىلغي «ةسباي
 هه .اضيأ

 ةلقبو رفولينو ٌثروو (جسفنب : وهو «ةرارحلا ديدّشلا ٍدّمَرْلا نم عفني لوطن ةفص

 هب لطنيو «لغي ءعرقلا ةدارجو ياقمحلا
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 | .ةسباي ةرفسكو عابدنهلا قروو ثروو (حسفنب : كلذل رخآ

 للغي ؛جنوبابو ءِكلملا ليلكإو ةرفسكو ءشوجنزرم : ةقذولاو درابلا قرلل لوطن

 ٠ .هب لطنيو

 ليلكإو «ءشاخشّحلا روشقو «ةسباي ةرفسكو ءِدْرَو رز : بكرملا ٍدَمَرلل لوطن

 .هب لطنيو لغي «كلملا

 وتلا ٍناسل قروو (ةيوجنرذابو) درو : ةدرّبلاو يوادوسلا دمرلل لوطن ةفص

 .لطتيو ىلغي «ةطنجلا ةلاختو جّسفنبلا قروو

 ىللغي «ةّبلحو «شوجنزرمو «رايخلا رعشو «سباي محل «ُنيت «يمغلبلا دّمرلل رخا
 عم دمر لك يضتقي ام بسحب تالوطنلا هذه نم بكري دقو «هب لطنيو «ىفصيو

 .رضاحلا بيبطلا رظن

 لك نم اوبزوجو «جو دوعو .نوسينأ ذخوي : ةلوبسملا نيعلاب صتخي لوطن ةفص
 ةليلو اموي بذع ءام يف ٌعيمجلا عقنُي «لاقثم لفنرق «نامهرد نويروطنق «مهرد دحاو

 قرو هضوع عضتو حولا طقسي ةيهاح تناك نإو «نيعلا هب لطنيو («ىفصيو «لغي مث

 .عفنأ ناك ًاّيرط ناك نإو ءلصألا يف َدْرَولا عضتلو ؛نامهرد ٍدْرَو ٌرُز «ةضبق جسفنب

 ليلكإو «جتوباب : اهؤرب رّْسَع اذإ ةركبشلل (ةيطارقبلا تاجلاعملا» نم لوطن ةفص

 نم «ةلاخُتو «جئايزارلا قروو ماّمّتلا قروو ءشوجنزرمو ءموصْيقو «47!)ٌحيشو كلملا
 0 8 م ربا # ل .-ُ 0 0 , 53

 «شيشمحلا دربي ىتح هراخب ىلع بكي مث ءارهتي نأ ىلإ عيمجلا ىلغي .ءفك ردق ٍدحاو لك

 .ةرتاف شياشتلاب ٌنيعلا ٌدمكت مث

 «يزابُ ءذرو (472ٌتوشكو ,.جّسفنب قرو : ناقريلا نم عفني ًاضيأ اهبنم لوطن
 اول 3 سلا و <. يبا سلا 2

 يحو «يعارلا أصَع ءريبك فك ةسباي ةرفسك مهرد توشكرزب ء«فك دحاو لك نم

 نم ةطئجلا ةلاختو ٌضوضرم ٌريعش «ةّئفح ٍطولَبلا قرو «ةضبق دحاو لك نم «مّلاعلا

 .(خيش )ل لصألا يف (471)

 .دمتعملا نم هانححصف «توشكا» لصألا يف (472)
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 ُميمجلا ٌخبطُي ءفك ٌضوضرم ٌقولسم ناّمر بح «ضوضرم سدع ءفك دحاو لك
 هينيع حتفيو «هراخب ىلع ٌبكنيو (473)شاخشحخلا ْأَّرهََي ىتح سأرلا دودسم مقمق يف

 .اضيأ هنم لطنيو

 ٌيسفنب ذخؤي : اهلازهو نيعلا ليمب صتخي (ةيطارقبلا تاجلاعملا» نم لوطن ةفص
 .عفان «لمعتسيو «ىلغي «ةَطْنِحلا قيقد ةلاخُتو «ٌضوضرم رّشقم ٌريعشو «رفولينو

 ٌرشقو «طولبلا ٌتفج ذحؤي : ةمدص نع ةقَدَحلا رعاستا نم عفني لوطن ةفص

 ناك نإو هب لطنيو «دّرريو ىلغُي ءورّسلا ٌروجو «سباي ٌدروو ءساآ قروو «طولبهاشلا

 .كلذ يف عفنأ ناك ءأحلاص ءاملا

 اصع قروو «نوتيز قرد «سأ قرد : اهتلمجب نيعلا ظوحج نم عفني لوطن ةفص

 دّمكيو ىلغي «ليلق ٍدحاو لك نم ءرانلجو ءدْرَو ٌرزو «ينمي .472*صرقو «يعارلا
 .عفان ؛ةكرحلا عنمو نوكّسلا عم ٍةَّداقرب (47ة)امهدعب هيمرتو ةّيلغملا جئاوحلاب

 ءازجأ «سباي رتعصو ءافوز : مجَلملا يف مدلا قانتخاو ةَفرَّطلا نم عّفني لوطن ةفص

 .جسفنبو ّسباي درو هيلإ فاضي «ةيماح ٌنيعلا تناك نإو هب لّطنيو ىلغي ءاوس

 ةروو «ينوجئامسألا ٍنَسْوّنسلا لصأ : ةرْفظلا طشك دعب نيعلا هب لطنت لوطن ةفص
 .هب لطنيو «ىلغي «ةسباي ةرفسكو «ٌقيقد نويروطنقو «ٌسباي

 «حسفنبو ,جتوباب ذدخؤي : خافتنالا نم ثلاثلاو يناغلا عونلا نم عفني لوطن

 .هب لطنيو «ىلغي ءءاوس ءازجأ ءرفولينو

 خبط دق ءامب ءجّسفنبلاب دمكي : محتلملل ضراعلا اسَجلا نم ُديفي لوطن ةفص

 .ةطنحلا قيقد ةلاخُتو ءُباَتُعلاو ءجّسفَتَبلا هيف

 رزو «روشقم ريغلا سدعلاو «قاّسسلا قرو : محتلملا يف ةكحلا نم ديفي لوطن ةفص

 .كب لّطنُيو «ىلغي ءدرو

 .لماتيلف ؛ءاودلا بيكرت يف شاخشخلل ركذ دري مل (473)
 !؟ ظرق وه لهف ؛هدجن ملو ءكلذك ارارم رم (4714)
 .مهدعب : لصالا يف (475)

028 



 محللاو مجَتلملاو نفججلا نم ةئوتلاو لبسلا .عطق دعب نيعلا هب لطني ؛لوطن ةفص

 ضوع لعج ةيماح نيعلا تناك نإو «ءشوجنررَمو «ةسباي ةرفسكو درو : دئازلا

 جتوبابلاو «هقروو ,ينوجنامسألا نّساؤسلا نابضق هيلإ فاضي دقو ؛جسفنبلا شوجتزرملا
 .هليلحت ىلع نيعيف الوطن لّبسلا عطق لبق لمعتسيو ءكلملا ليلكإو

 روُشق : نْيعلا يف ةيناطرسلا ماروألا نم ُديفيو «تالْييُّدلاو ّروثبلا ٌرجفي لوطن
 فيضي «ٌةرارح كلذ عم ناك نإف ؛يراّوَحلا ةلاخُتو ؛كلملا ليلكإو ٌدروو «شاخشحلا

 ىلع رصتقيلف َةَحْرَف تراصو «ةّرّبلا ترجفنا ىتمو «رفولينلا دروو «ُسسَحلا قرو هيلإ

 .ًالوطن ةسبايلا ةرفسكلاو ٍدرولا رز

 طرشبو «يلرقلل ٌتداحلا َضايبلاو نيعلا ةقرز عيِص هلامعتسا رثكا اذإ ءلوطن ةفص

 زؤجلا ٌروشقو «ضماحلا نامّرلا روشق ذخؤي : كلذل روكذملا ٌجالعلا هدعب لمعتسي نأ
 .هب لطنيو ءلغي ءرضح اهّيأ ءنامعنلا قئاقش وأ جْنَبلا ٌدروو .يرط ٌسأو رضحألا < ِع هما لق 3 ىف 4

 .لمعتسيو «ىلغي «ينوجتامسالا نّسوسلا

 لحكلا لبق لمعتسيو ئىرزج دحاو لك نم «لوسغم ججذاشو ىلرم ا قرا حيشلا

 .عفان هنإف ,هلامعتسا رثكيو ,هّدعبو

 لك نم رفولينو ٌدروو «ٌجّسفنبو «جئوباب : ةينرقلا نول ريغت نم ديفي ءلوطن ةفص

 لك نم ناك رزبو ةَبلُحَو «ىزاَبُح ةّينرفلا لبق ةنماكلا ةدملا نم ديفي لوطن

 ىلغي نيئزج دحاو لك نم حنوبابو كلملا ليلكإو «47©ناشوايشرب ءءزج دحاو
 .لطنيو

 ءافرطلا ةّرّمثو ءسا قرو : نيعلا ةلمجو ةّينزقلاو ةّيبتعلا ءوتن نم عفني لوطن ةفص

 .دمتعملا نم هانححصف «ناسواسرب» لصألا يف (476)

029 



 ةقّدحلا عاستا نم ديفي اذهو «هب لّطنيو دربيو ىلغي «نوتيزلا قروو ءضرقلا ٌسولفو
 سيل روكذملا سبيل روكذملا لوطنلابف سبيلا نع ثداحلا امأو ءداب ببس نع ناك اذإ

 نويروطنقلا ىلغُي ....ةينرقلا سيل ةروكذملا ةقبطلا مّرَو نع ٌتداحلاو] هل عفان ةينزقلا

 .4753[هب لطنيو «درَولاَو ةّيلخلاو «نيقدلاو

 ُرْوَج : يلرقلا باجحلا ةبوطر نع ثداحلاو ةقَدَحلا ٍقيض نم عفني ؛لوطن ةفص
 زج ٍدحاو لك نم «بّيطلا رافظأو «بيطلا لبتسو «ريفاصعلا ناسلو 478

 .راح وهو «لّطنيو «عيمجلا ىلغي ءءزج عبر نارفعز

 ءعرقلا ٌفروو ,جتسفنبلا ٌرهز : يثرقلا سْيُي نع ناك اذإ ًاضيأ هل لوطن ةفص

 يلح زول نهد ليلق هيلع ىقليو «ىلغي ءءاوس ءازجأ ءنيضوضرم رخيطب ربو «هرزبو

 .هب لطنيو

 يف ٌعَّمطلا ناك نإو ءبقثلا دس طلخ نع وأ مرو نع هثودح ناك اذإ هل رخآ

 نم لفلف ٌرادو ءرابك ةّلقاق هيلإ فاضيو ءألوأ هل ركذ امب لطني هنإ لب «ًاليلق هئرب
 .ءزج فصن دحاو لك

 ةلقبو ءْعرَقلا ةدارُج : نْيَعلاو غامُدلا جازم ةرارح نع ثِداحلا قيضلل لوطن

 لّطنيو «ىلغُي ءءزج دحاو لك نم «ضوضرم ٌريعشو «رفولينلاو جسفنبلا قروو «ءاقمحلا

 .هب

 لك نم «ةسباي ةرفسكو (47*هدرو ذبنج:حدقلا دعب نّْيَعلا ٍديِفُي ءلوطن ةفص
 .عفان .هب لطنيو «ىلغي ءءزج ءرفص قورع ءءزج دحاو

 ءءزج دحاو لك نم ءورّسلا ٌروجو «سآلاو ٍنوتيزلا قرو : لّوَحلا نم ديفي لوطن

 .عفان ءءزج- فصن دحاو لك نم ءدعُسو «شوجْنّررم هيلإ فضأ ابلاغ 1 ناك نإو

 .ابن نم ةدايز (477)

 .دمتعملا نم هانححصق «ويزوج» لصألا يف (478)
 .كلذك : درولا ذينجو «دمتعملا يف 5  هدققع ليقو «نامرلا رهز» : نامرلا ذبتج (479)
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 قّروو ء«ضرقو ءورسلا ُرْوَج : اهوزن للقيو نيعلا ىلإ داوملا بلجت نم عفني لوطن

 ,ىلغي ءءزج دحاو لك نم ٠ ,جّسْوَعلا قروو «بلعثلا بتع نابضقو ءٌدروو «سآلا
 .عفان هنإف «نانيعلاو ةهبجللاو هجولا هب لّطنيو

 «شوجُنرْرَمو ءسوذوخوطسأو «ينّمرأ ٌحيش : : ةدرابلا تالزنلا ديفي أي قرعم لوطن

 فصن دحاو لك نم «ناتك رزبو «ةبلُحو ِءْماَمَتلا ٌقرو ءفك دحاو لك عم «نيتنسفأو
 ماّدق حتفي مث « « مكح ءاطغب اهراخي ظفحيو ؛سأرلا ةريغص ٍراخف ٍردق يف ىلغي ءفك

 هُتهْبِجو هّهجو قّرعي ثيح ىلإ راخبلا ىقتليو «ةراتس ههجو ىلع 48ُلَبْسُيو «ليلعلا

 .قّرَعلا نم دربي نأ ىلإ ءاوّهلا نم ظَفْحُيو ,ينحني مث

 ٌروشق : ِدْربلا ىلإ ةلئاملا ةبكرملا دامرألا نم ُعفنيو «ملألا ٌنكسي رخآ قّرعم
 ىلغي «يراّوَحلا ةلاخُتو «كلملا ٌليلكإو جنوبابو «ءشوجنزرمو «درولا ذيتجو «شاخْشَحلا
 .لوألاك هب لعفيو ٌعيمجلا

 ءءزج ٍطولبلا ُتفجو سآلا ٌقروو ءدْزَولا ذنج غامدلا يوقي رخآ قّرعم ةفص
 .لوألاك هب لعفيو ءركذ ام ىلغُي ءءزج فصن دْعُم

 نإو ءأراغص ٌمّطقم لج رفس نيَعلا ىلإ لاونلا ٌعنميو «ًعامدلا يّوقي ءرخآ مقمق ةفص
 «سباي ٌدروو «نيلدنصو «روخُبلا ٌدوعو «حافّتلا كلذكو ,دوجأ ناك هُرْهَر كرضح

 لوانتيو ؛لوألاك ىلغي «ريسي ٌءيش نارفعز ءءزج ٍدحاو لك نم هنايضقو سآلا قروو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان «لوألا نم لقأ هراخب

 .:ليسي» لصألا يف (480)
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 ّئرج ١ ير ىع
 ىصسموز») ند)> سان)
 ايكيا يت ياماب _ 1-11 نا كارمام ج1 ك1 جا

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ٌبرضي «ةّدرابلا تالزنلا نمو ا ديفي ماما يف سأرلا هب لسفي «لوسغ ةفص
 .سأرلا هب لسغيو ءبلخملاَو دُعّسلا نم ليلق هيلع ىقليو ءضْيَبلا عم رْذّسلا

 رزبلا باعل عم ةّيِمْطُحلا برضي : ةّراحلا ضارمألا بيقع ُديفي ٍدراب لوسغ ةفص

 .هب لسغيو انوطف

 .سبايلا صاخلالا وأ ضيماحلا شمشملا وأ ٍضيخملاب ُسأرلا لسغي : هراب رخآ

 نّحسي هنإف ءروشق عم ,جئرانلاب سأرلا لسغي : لَيْمأ دربلا ىلإو لدتعم رخا

 .ارعشلا رّثكيو .غامدلا

 ٌقورعو مِسْمّسلا قورع ٌعَهت : سبيلا هيلع بلغ يذلا غامدلل ُحّلصي «لوسغ ٌةفص

 لسغيو «ضيبلا اهبنم ىفصي ءام عم برضيو ع«يزابحلا قورع وأ «ضييبألا يمطُخلا

 .عفان هناف هب

 جار ذخؤي ءندبلا يتابو ٍناَمْجَأْلا رعشو :سأرلا يف ةنمزملا ةفعسلا نم ديفي لوسغ
 دحاو لك نم جئساَدرَمو «قورعو صفعو «قبيزلا بارتو ٌتيربكو ؛نيقرحت حلمو

 يف صرق اهنم لحي «ةجاحلا دنعو ءصّرقيو «ضرقلا ءامب نَجْعُيو «لخنيو قدي «ءزج
 طسو يف هنم ءيش ٌعوقو قوُعُيو «نافجألا ىلع هب حسميو قلّتسلا قّرو هيف يلع دق ِءام
 رمخب ءاودلا اذه طلخي مث ,كلذ لبق ٌعضوملا ٌكحيلف «نيعلا ريغ يف لمعتسا نإو «نيعلا
 .رضخأ نانشأو نيجعلا رحلمو
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 ةّيْحَّللاو سأرلاو نافجألا رعش نيب نم:نادرقلاو ماقمقلاو لمقلا لتقي لوسغ
 ,مهارد ةثالث ضامحلا لصأ .مهرد دحاو لك نم قامسو قّروب «.نامهرد لّبَجلا بيبز

 هب لّْسّملا ديرأ اذإف ءصّرقيو ءرْمحت لخم نجعيو «عيمجلا قدي ؛مهرد دوسأ قبر
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان هب لّسغيو ءراح ءام يف صقل لمي
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- 
 معا

 متر

 يرق ) يرض ىع
 ىيسموز) نا سكش)

 ةيكيايخي اخي _ رح نكاح عج ت1 . ص واما

 نورشعلاو سمانا لصفلا

 رسعلاو دنلاو ,يلاوغلا لمعو ,تاروخبلا ف

 ءّيقنلا رّدنُكلاو لَمْرَحلا رزب ذخؤي : تالزنلاو ةيمغلبلا دامرألا عفني روخُب ةفص
 .اعومجم وأ ًادرفم هب رخبتي

 «نارفعرلاو ٍركسلاب يلغملا جوي هقحسيو «فيعضلا غامدلا يوقي روخب ةفص
 ءدرو ءامب لّبجيو ؛غيمجلا قدي ُبّلُحِمو بيطلا رافظأو ةيدنه ةّسابسب هيلإ فاضي

 ىلع عضويو نقلا هب رَّخَبْيَو «هب رَخَبَتي ةجاحلا دنعو «لظلا يف ففجيو ًاصارقأ لمعيو
 .مونلا دنع نيعلا

 .كلذ عفني ؛ةّدرفمو ةعومجم نّدالو زينوشو ءدْعُنس : ماكزلا عفني روخب ةفص

 يف ةّردَحنملا ٌعومدلاو تابوطرلا عطقتو «تالزنلا نم عفنت :ةيكمرب ةسخد ةفص
 ررض عطقتو أ فئاوه فالتخال «فيركلاو ءاتشلا نامز يف اميسالو .هيوقتو غامدلا

 ذخؤي ءاهب رّخبتي يكمربلا ىيحي نب رفعج ناك هذهو «نوعاطلاو يلابولا ءاولا داسف
 «يكطصمملار «يرحبلا لبنسلاو ٍدوعلاو «لفنرقلاو يدنملا لبتسسلاو رمحألا ِدْوَولا قرو

 لقاقلا نمو «نالاقثم «0!4ةويبره لاقثم دحاو لك نم «نارفعزو ءكسمو لدنصو
 ءلكنيو «عيمجلا قدي «ناقناد ٌكسم «لاقثم فصن دحاو لك نم «ءروفاكلاو «رابكلا

 فيو «هريخبت ةدحاولا نوكت ام ٌردق صرق وأ عباوط امإ لمعيو درولا ءامب نججعيو
 .تاالزنلاو ءاوملا ٌرَرِض عفدي روخب هناف «لظلا ف

 .دمتعملا يف ا «ةونره» اهلعلو ءلصألا يف اذك (481)
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 رعش نم َنادرقلاو ماقمقلاو نّدَبلاو سأرلا يف رثك اذإ :ّلمقلا لتقت ةنخد ةفص

 عمجي «ناءزج دوسألا صاصرلا نمو ءءزج قبئزلا نم ذخؤت : بجاوحلاو ٍنافجألا

 «بوثلا هب 48ةلرّخبتيو ٌريسي ءيش هنم ذدخؤي مث «دمجي ىتح كرتيو «رانلا ىلع امهنيب
 ليدنم هب رخّبي نافجألا رعش يف ناك نإو «ناكملا يف تومي هنإف ءابيف رثك دق ةبج وأ

 ريخبتلا دنع ءاودلا اذهل لمعتسملا ظفحتيلو .طقاستيو تومي هنإف َنّْيَعلا ىلَع ُكَرَتُيو

 باهذ وأ أجلاف ثدحأ امرو «ٌغامّدلا يدؤي هنإفهناخد نم ريسيلا ولو هقاشنتسا نم

 .ةَضْعَر وأ عمسلا

 .هلتقي هنإف ءأرارم اثينطرعلاب رَّخبتي :لْمَقلا لتقت ىرخأ ةفص

 ًاعومجم .«سمرتلاو سُدنُكلاب رخبتي «نادزقلاو َماَقْمَملاو لمقلا لتقي : كلذل رخآ
 .كلذ لعفي هدحو ثيدحلا سُدنكلاو «هلتقي هنإف ءًادرفمو

 ةّدِش نعو ءجْلَتلا ىلإ رَظّنلا نع ةّنِداحلا دامرألاو لبسلا ير نم عفنت ةيلاغ ةفص

 قبط ىلع َعيمجلا عضت «ليقاثم ةسمخ ٌربنع «ليقاثم ةسمخ نوحطم دوع ذخُؤي : دربلا

 ةيالص ىلع عضوي مث ءاب نهد هيلع رطقُي مث ,نكسي نأ ىلإ ةثداه ران قوف صّصرم
 عفريو «هيلإ فاضيو ءكسم نالاقثم قحسي مث «طلتخي ىتح رهفلاب كعديو «ءادوس

 رئاسو بلقلاو غامّدلا ةيوقتل لمعتسي ؛يلاوُلا عيمجو ادهو «ةضف وأ بهذ ءانإ يف

 ءىاتشلا يف ةصاخو ءأمئاد ٌحياشملا عفنيو «ةسيئرلا اميسالو «ةرهاظلاو ةّتِطابلا ءاضعألا

 عزف نم عفنيو «لاجرلل ًءاسنلاو ءءاسّنلا ىلإ لاجرلا ببحيو «عامجلا ىلع ُنيعيو

 ٍسمشلا .عولط لبق راهنلا لوأ يف لمعُي نأ يغبنيو «ةفيعضلا بولقلا عيمجلو «نايبصلا

 ظ .تقولا كلذ يف حايرلا ٌبوبه ىقتيو

 نأ لبق ًانيخت ًادّيَج ًاَنْجَع ِناَّبلا نهدب نّبعيف ُكسملا دعوي :ءابهشلا ةيلاغلا ةفص

 ٍريغ نم هّدحو بّوذيو ءٌبّهشألا ربنعلا ذخؤي مث 483 قدانب لعجُيو ربّتَعلا هيف عي

 .ًارارم كلذك رم دقو «رخبتي» لصألا ىف (482)

 .«اقدانب» لصألا يف (483)
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 ؛ٌيضَيت اهنإف هيف ٌنَمدتو ءًليلق رتاف وهو «قدانبلا هيف جَرْحَدُ مث هلْمَر يف ىفصيو «نهُذ
 انف دليل ٍدراب ٍءام يف اهكرتاو ةجاجز يف الوأ اهرّيص ًاعيرس ّضيبت نأ تدرأ نإف
 .تّضَيِبا دق ِدَّعلا نم ٌحبصت

 رافظألاو طْمسِقلا نمو لطر فصن ٍدوعلا نم ذخْؤي : ءافلخلل قارهلاب لُمعُي لن ةفص

 ٌعيمجلا قدي «ةيقوأ ثلث روفاكلا نمو «ناتيقوأ كسملا نمو ةيقوأ فصن دحاو لك نم
 ٌديذل هنإف «ربنع ةيقوأب بيم فب اذإف «عباوط لمعيو «قيتع بارشب نَجْعُيو ءلخدُيو
 جازم لكو ضرع لك يف هب رَخَبْتَي حلصيو (ةّدِرابلاَو ةراحلا تالزنلل عفان

 ةسمخ يدنه دوع ,مهارد ةتس كلسم دخوي .كوربَملا غامدلا فني عيدب ربتع ةفص

 لع عمجيو .ةريرح لَكُنيو هتدح ىلع دحاو لك قدي ,مهارد ةعبرأ كاسم ,مهارد

 نهد نم حدف يف باذيو «مهارد ةثالث قرزأ ربنع ذخؤي مث هقححس داعيو «ةّيالص

 لعجيو ٌنهدلا ٌقّشني ىتح ًاقيفر ًاقحس ٌيحسيو ةيالص يف عيمجلا ىلع بصيو «نابلا
 ناهدألا هذه نم بعتف ًائيش اهنم لمعتست نأ ٌتدرأ اذإف ِدْرَو عام ىرخأ ٍةروراق يف
 فلمعتسا مث «ترتخا ام ةقوحسملا طالخألا نم هيلع ٌرذ مث «ةيوسلاب درولا ءام نمو

 .انركذ ال ٌبيجع ٌبيط هنإف
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 و

 يرجي ىج
 ىسسموز) ني سكش)
 اييحيايامي . [ 3 ن كتاخب تا 7 ج1 . جا

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 كسملا ءامو «قنروخلا ءام ف

 َخِلاَحللاو نارفعزلا ءامو ءروفاكلا ءامو

 هلطر يواسيو ءهلثمب بّيَطَتُي ل امم وهو ءافلخلا هب ُبّيَطُي يذلا قنروخلا ءام ةفص

 يروا ِدْرولا ءام نم ذخؤوي نأ : هتعنصو بطلا رس زونك نم وهو راند ةّدع
 هّقد دعب بّيطلا يدنهلا دوعلا نم ةيقوأ هيلع ٌبصُيو ,ةّباجُر يف لعجُيف ؛لاطرأ ةسمخ

 هرتو.ةجاجلا مف ىطفيو «غلبأ بيطلا يف يتأيف ةيقوأ نم رثكأ حرطُ دقو ءأشيرج
 مث هٌعيمج عّطقي ىتح ٍةمكحو قفرب ءاملا رطقيو «مايأ ةسمخ ةفيظن ٍةفحلم يف ةفوفلم
 لفت َقلاو رعشلا نارفعزلا هيف حرطيو «نالطر ءاملا كلذ نم ذخؤي مث ءةروراق يف ىفصي

 يف ٌعيمجلا عّمجُي مث «نامشرد 689ويزوجلا نمو هارد ةسمخ دحاو لك نم ىقتمل
 نإف ناخد هل سيل ٍبّطَح وأ مسَق رانب ًالدتعم ادوقو قفرب اهتمت قوي ءريطقتلا ةَعّرَ

 ريثعلاو كسملا نم التف ٌكعم ناك دقو ةعاس رانلا عطقاف ٌرطقي أدب دق ءاملا ٌتيأر

 ٌدشتو ةعرقلا يف هيقلت مث اقوحسم كلذ لك ناتبح روفاكو طاريق دحاو نم

 كرتاو ءِنْرْملا باب قلغأف ءرطقي أدب اذإف ««ءاملا ٌرْطقي ىتح ّرانلا اهب لحدتو ءاهسأر
 رّيغت دق هتيأر اذإف «ضيبأ رطقي مادام هكرتاف «ضيبأ ًالوأف ًالوأ رطقي هنإف ءرطقي َعامل

 اهكرتاو ءىرخأ ةروراق لمعاو ءعمشب اهّسأر ٌّدسو ««ةَروراق يف هُعفراف ةرفصلا ىلإ

 اذاف «ىرخأ ةروراق يف هذخف ٌرّمحأ رطقي أدب دق ءاملا تيأر اذإف ءرفصأ رطقي مادام

 هتدح ىلع ٍءام لك عفرا مث «ٌييش اهنم ىقبي ال ىتح ءانإلا سأر ٌدسف زيطقتلا رك

 .(اوبروحلا» لصألا يف (484)
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 ءاملاو مهئود نمل حلصي يناثلا ءاملاو ءباَجسُحلاو ءارمألاو ءافَلُخلل حلصيف «ضيبألا امأف

 .ءاسنلل حلصي ثلاثلا

 يفو «خياشملا هب بّيطُي نأ قيليو «ةّدرابلا ضارمألا نم عفانلا : كما ءام ةفص

 ذرو مام نالطرو ءدّيَجلا كسملا نم (4859لاقثم ذخؤي ءًاضيأ نايبصلل ءاتشلا نامز

 .عفريو درو ءاملا ديعصت ىلع دعصي مث «ةليلو موي ٌكلسملا هيف عقني ذيج

 ةّداحلا ضارمألا يفو ءفيصلا يف هب بيّطَتُي نأ حّلصي يذلا : روفاكلا ءام ةفص

 ىقليو (نيطقي ةَعْرَ يف هعضيف «نالطر يروجلا درولا ءام نم ذخؤي : داحلا ٍدَمَرلاَو

 اهرطقتسي مث «مايأ ةثالث ةعرقلا سأر ٌدْسُيو ؛لاقثم نزو يحايرلا روفاكلا نم هيلع

 .لمعتسيو «عفريو ءركذ ام ةفص ىلع

 هتوق لصويل درابلاو راحلا بيطلا عم طْلخُيل لمعي اذهو : نارفعزلا ءام ةفص

 .لوألاك دعصي مث «ةليلو اموي هيف عقنيف درو ُءام نالطرو «نارفعز ةيقوأ فصن ْذْخْوَ

 ءفصنو نالطر درولا ءام نمو «ةيقوأ لْمْئْرَملا نم نّروي :لفنرقلا ءام كلذكو
 .بورشملا ءاملا درولا ءام ضوع لمعي دقو

 .لوألاك هب لَعفُيو «نزوي ديربتلل لدّصلا ذخؤي اذكو

 ,عاجوأو ةبكرملا دامرألا نم ُديفُيو ءىضرملاو ءاحصألا غامد يوقت ةلخلخل ةفص
 دحاو لك نم «فالخلا ءامو «درولا ءامو وَلُحلا جافّتلا ذخؤي : ةئيدحلاو ةّميِدَقلا نّْيعلا

 دوع ءمهرد فصنو ماخ ربنع هيلع ىقليو جاجز ةروراق يف ُهايملا عمجت ءمهارد ةرشع

 جئرانلا رشق «عطق ثالث دن ءفك سآ قرو «ناهرد ُبَلْحَم ,مهرد ًاقوحسم روخبلا

 ةعبرأ ٍدحاو لك نم ًاراغص عّطقم لجرفسو حافت ءمهرد فصن نارفعز «نامهرد

 ريغ نم نيل ٍران ىلع ٌعيمجلا ٌعفري ءٍمَهُرَد عبر ٍدحاو لك نم ٌروفاكو ٌكسم «مهارد

 ءاهتحئار ٌىكشنيل ضيرّملا برقب ًارامنو اليل تيبلا يف لعجتو «ةروراقلا ُسأر ّدَسُي نأ

 ش .عفنلا ةبيجع اهناف

 .ةريثك باتكلا يف ةيوحنلا طالغألا هذه لثمو «ألاقثم» لصألا يف (485)
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 مَع

 يرق يي ىج
 ىيسموزا) نج» سكن)»

 ايياخيايي  ماح نكذب عج تأ جحا

 (486نورشعلاو عباسلا اصفلا

 هل ةنّحَّسملاو ,غ امدلل ,ةيوقملا رئاوذلا ف

 «بيطلا لّيئسو «دْعُسو «ةيدنه ةساّبْسُب ذخؤي : هيّوقتو غامدلا نّخست ةريرذ ةفص

 هكعد دعب قرفلا يف ٌرذيو «طلخُيو ءلَخْنُيو ءقدي زج ٍدحاو لك نم درون ذبنجو
 .رمحي نأ ىلإ نيثخ ليدنمب

 لك نم «َنيلدْيِصو «لفوف ذخؤوي «ةرارحلا يدش ناك اذإ:غامدلا ديفت ةريرذ ةفص
 فضاف مبونتلا اهب تدرأ نإو ءزج عبر ٍدحاو لك نم روفاكو نارفعز ءءزج دحاو

 .«نورشعلاو عساتلا» لصألا يف (486)

 .«اضايب دجو اذكه» خسانلا طخب ب طوطخلا شماه يف ءاج دقو «لصألا يف ضايب (487)
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 مق

 ّئرجا ١ ير ىع
 ى سم وز نجج» ساش)

 يصحب عنك يو وحمل تق تت ل جب تناك

 اهعنمي امو ,تافٌّعرملا يف

 هعنمي اميفو .ًءيقلا لّهسي اميفو

 (488![ةبرالا] نينح ةمجرتب فورعملا «سونيلاجل» مالك نم ةذوخأم ةيودألا هذهو

 «قّروُب «ِلَبج ٌجُئتوف رمحأ «خيئرز «ةقانلا لوب «شوجنزرم : يهو ٍناكم لك يف دوجوملا
 «ضيبأ قّيرتت «لطنحلا محش «يكزك ةرارم «يرقب ةرارم «ءادوسلا ةّبح دوسأ قّيْرَت

 رُملا ِزْوللا نهد ؛لمْرَح ؛ضيبأ لفلف ءرُدتُك ةسبايو ةلئاس ةعيب «ريشمش ءسُدنُك
 .رّئعص «باذس

 «كلذ ُبجوي «ضماوحلا ٌضعبو ؛فاعرلا ثروي ًاريخبت ةيودألا هذبب رّْخَبَتُي : لاق

 همد نايرج ٌديرت يذلا رّكْنملا يف ٌريسيلا ٌرادقملا اهنم عضويلف ءأريخبت لعفت مل نإف

 لّبسلاو برَجلاك ةئِمزملا ضارمألا يف الإ هذه لمعتست الو ؛غارفتسالا دعب كلذ نكيلو

 .اهلكاش اهو

 ٌدرو ؛نيوخألا مد ءيصربقلا جازلا ,راطققلقلا ,روفاكلاك : يهف ةعناملا ةيودألا امأو

 الإو «تادرفملا هذه دحأب عطقني مل نإف «سيتلا ةّيْحِل ةراصع «ةسباي ةرّمشسك ؛

 .نيذابارقالا اذه يف مَّدلل ةّعِطاقلا تارورُذلا دحأب هيلع نيعتسا

 رزب «ريجرجلا رزب (ءيقلا روج ركشكلا ٌعمص : ءارفصلل ةنيعملا ةيودألا امأو

 «ريعشلا ءام ءنسؤّسلا لصأ «َنيبَجْنكَس «نيجعلا حلم «قّمرَسلا رزب «ثبشلا رزب ءلجْفلا

 .ب نم ةدايز (488)
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 .عاقملا عاونأ ءثّبلا ءام ,ىزاّبُخلا ءام «قامرسلا ءام ؛خبطَبلا رزب بل «رايخلا لصأ

 قتسفلا رشق «رمحأ درو ءريشابط ؛قامس ء؛نامرلا تح ؛«سيراب ريمأ : هل تاعناملا
 .سابيرلاو عانعنلا ءام «ناّمرلا ءامو «ءلجرفسلا ءام ,حافتلا ءام ءمرصحلا ٌبح «جراخلا

 رمحألا ايبول «خيطبلا لصأ ,سُدنك ءضيبأ ٌلدرخ : مقلبلل ةئيعُملا ةيودألا امأو ظ
 ,489)ك توبا «سف كلا رزب لام ءزوح :وهو  يناعبا عقر

 ءنومك ,لفترق قر «لبنس دعس (490قورع .ىكطصم : هل تاعناملا
 ظ .كّسمم ةَبْيَم «كشجنرفا

 «قّروُي «لسعلا ءام ءرامحلا ءائق ةراصع ؛يدنه حلم : ءادوسلل ةنيعملا ةيودألا امأو
 ,.ضيبأ دبرت «ثيشلا لصأ

 ع وقنم ءنومك  يطيلقالا لبنسلا وهو  ةسوحنم «كسملا كس : هل تاعناملا

 .كسم اخ رينع «ضيبأ رُدنُك ءرمحت لخب

 .سانجألا هذه نم رضح ام اذهف

 .ةانثملا ءاعلاب .«كتببلج» لصألا يف (489)

 .«قدوع» س يف (490)
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 مق

 يلج ير ىبع
 ىصسئموز») نجد) سكش)
 ايكيا اري . 1 0 كايحب تا أ . 0

 نورشعلاو عساأتلا لصفلا

 ةكحلاو نافجألا برجو ,ةبكرملاو ةيوُمّدلا باحصأ 9 يف

 ءارشاملاو ىرشلاو ,نيتلاوبلاو ةقدولاو ؛ .محتلملا يف

 نابشلا يفو ءًاعيبر اهناجيه رثكأ يتلاو ءاذه باب 3

 مد مهئاذغ نم دلوتي ام نوكي نأو ءمدلا نايلغ نيكست ءاله ةي ةيذغت يف دصقلا

 ًامهرد نيسمخ (491)اهنع] دلوتي ًامحل مهرد ةئام نإ : ليق دق هناف «لوقبلاك ليلق

 بسحبو «بيرقتلاب كلذو ءأمد مهارد ةسمخ اهنع دلوتي لوقبلا نم مهرد ةياملاو امد
 قروو ٌايخلاو «ٌعَرَقلاو ءسَكلاو ءءاقمحلا ةلقبو «خانافسإلا : كلذ نمف «ةّجزمألا

 .هذه لكاش امو «لّمَحلا ناسلو «روثلا ناسل

 .اهبسان امو يدنه رمتاو بانُعلاو لكلاو سدعلاكف :مَّدلا ءىفطي ام امأو

 هَرْمَع ٌبْذَع ءام هيلع ىقلي ٌروشقملا سّدَعلا ذخؤي : ةّيِمّدع «492)ةرّورُم ةفص

 ءرْدَقلا ىلإ هنم ىفصي ام داعيو «ىفصُي مث «ةنيل راب جّضني نأ ىلإ ٍةنيل رانب ىغيو «نيترم

 ًاديدش ملا ناك ناف «لزنيو لح ليلقب ىفطيو «ركس ليلقو ؛بانعلا هيلع ىقليو

 ٌريخ هيف ُثفيو ءرثكأ ّلَحلا نكيلف ٌملأ نكي مل نإو «لقأ هّلحو رثكأ هرّكس لعُج
 .لمعتسيو «رمحم ديمس

 .لصألا نم تطقس (491)

 .حلملا نم يلاخلا ضيرملاب صاخلا ماعطلا : ةروزملا (492)
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 (493)هفيلو ةبح نم ىقنم يدنه رمت ذخؤي ءاضيأ مهل : يدنه رفلا ةروزم ةفص
 ,عرق نم عطقو بانعلا هيلع ىقليو ,(494) مارب ردق يف لغيو ( ىفصيو مهارد ةرشع

 رشقم 8 ور يو رقم م هيف ايف اليلق لا ا اديدش لإ ناك نأف ركسبا 3

 2 هم

 ا ا ري مام هع نو تلا يقلل جرب وأ ولح زل
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان «لمعتسيو «ةرفّسكلاب ٌبْيطيو «زوللا بيلح

 رفْصُعلا بح وهو  مطزقلا ذخؤي : ءالؤمل ةفيطل يلم ةجذاس ةرّوزم ةفص
 عالضأ هيف (4937خيسيو «ىلغيو , مارب ردق يف ىقليو«ناتك ةقرخ يف بلحتسيو «قّدي

 ملألا ناك نإو «جئرانلا ءام وأ اوميللا ٍءام ليلق هيلع شرّيو «رانلا نع لزنيو قلم
 ,ركس يلق هيف ىقليف ءًاجئاه ناك نإو ,ةرفْسُكو حلم هيف ىقليو هّضمح رّهْظُيف انكاس

0 
 .لمعتسيو فيم“ للقيو

 ب ع 22 ما أ # ل. ل ر 5 . عال تا ه1 < 2

 مى ٍِع 0 للا 000 0 1 ع

 ةرفسكلاب بيطيو ءملالا ةبسنب لخ ليلق هيلع شريو (جريشب وأ يلح زول نهدب

 يف ّسَكلا بولق نم ءيبش هعم ىقليلف ءاليلق مونلاو ًادوجوم ملألا ناك نإو «حلملاو
 .هقلس تقو

 ءسرمُيو «ٌقلسي «يراجنسلا دّيجلا نامّرلا بح ذحعؤي : كلذل ةروزم ةفص

 مث فيف ىقليو ءروشقم زول ٌبلقو «بيبز ليلق هل قديو ءرذقلا يف ىقليو ءىفصيو
 ٌتافاح حسميو ءعَتْعَت ريسُيو ,خانافسإ قروو «قلس عالضأ هيف ىقليو ةيمجلا ىلغي

 قلأ ةّوالَحلا صقان ناك ناف «لمعتسي و «لّرنيو (روفاك روسي و درو عام ليلعب ردقلا

 .ركس ليلق هيف

 .ةفيل : لصألا يف (493)
 .رجحلا نم عونصملا ردقلا وه : ماربلا ردقلا (494)
 .سطغي : يأ (495)

042 



 ىقليو ؛ثلثو ناثلث ضماحلاو وللا نامرلا ًءام رصتعي : حافتلاب نامز ةروزم ةفص

 قْلا «رعبطلا ٌنيلت مهب ديرأ نإو مّطَقُملا حافّتلا هيف ىقليو «لغيو «قوقذملا ُروللا هيف
 مب ردقلا تافاح َحسْمَيو «لَجْزَفسلا ٌمَطِق هيف لأ ءضبقلا هب ديرأ ناو ءصاجألا هيف

 هيف قاب صمحلا رهاظ ناك نإو ءءارضخلا ةرفسكلاو عتعنلاب ٌبْيطيو «روفاكو درو

 ذح وي مث ؛ليدب ىقنملا عوزتملا يرطلا رمحألا درولا ذخؤؤي : عبطلا نيلي ءولح ةفص
 جتسانلاو سرهملا رّقملا زوللا هيلع ىقلي مث] ةنيل راب ُدَقْعُيو ءام ليلقب لحي «ّيَّقّلا ركسلا
 تحافو جْضُتْلا براق اذإف «يرطلا جريمشلا هيلع ىقلي مث 4962[كرحيو لوسغملا

 .عطقيو «لزنيو «روفاكلاو ءدرو ءاملب بيطو كرُحو ءٌدرولا هيلع يقلأ هتحئار

 ْ . لمعتسيو

 رشقملا عرقلاب لمعلا اذه لثمو «ضيبألا شاخشخلا ابيف يقلُأ «ميونتلا اهب ديرأ اذإو

 .لمعتسيو

 رشقم زول بلقو شاخشخ ذخؤي : مونلا بلُجتو «نطبلا ُنْيلتو ,نكست ةّيلق ةفص
 ىونلا عوزنم رفصأ جليلهإ ,مهارد ةرشع ةطنحلا ُديمس ,مهارد ةسمخ ٍدحاو لك نم

 ةرشع دزربط ركس هيلع ىقليو «ةيرط ٍاضْيَي ثالث يف ٌعيمجلا ٌبرضي ؛مهارد ةعبرأ
 .فنع الب لّهسي هنإف ةيشعو ةركُب لكؤيو ؛ءيرط جريشب لغيو ؛مهارد

 ءاش نإ عفان ءرهاظلا دورحم ضيبأ دبر لاقثم هيف قلإ مُعلَبلا لاهسإ هب تدرأ نإو
 ا 2 ل

 جني نأ ىلإ ًاقوقدم خبطيو رشقي ضيبألا صّمحلا ذخؤي : ةبكرم ةرّوزم ةفص

 قلس ٌعالضأو رعرَف ٌعطق هيف لعجيو ءرْذدِقلا ىلإ هنم يفص ام ُداعيو ىفصي مث ءأرهتيو

 بيلحب رّثخي مث ,ينيص راد ٍريسيو رحلم ليلقو «ةّسيايلا ةرفشسكلاب ٌبيطيو ٍنارفعز ريسيو
 مّطرَقلا بيلَبف ةعيبطلا نييلت اهب ديرأ نإو «ميونتلا اهب ديرأ نإ زوللاو ٍشاَحْشَحلا

 .س نم تطقس (496)

044 



 نإو «لمعتسُيو لرتيو ءٍدرو ءامب نيلولحم كسمو ٍروفاك ليلقب ردقلا تافاح حّسْمَيو
 ناولألاب يْدَجلا فارطأو جيهاوطلاو حيرارفلا ىلإ اولقنّيلف مهيضارمأ ةدم تلاط

 ةلقبلاو ؛ءابدنهلا لوقبلا نم ءالؤهل حّلصيو يخللا ىلإ مهٌجردو عراكألا مث ؛ةروكذملا

 دعب ًاليلق ّرِملا .حافّتلا «ةبطرلا هكاوفلا نمو «رايخلاو ءاّنِملا بلو «ةكرابملاو «ةيناعلا

 نم ولحلاو «يرطلا ٌروملاو ؛يقرلا ٌحيطَبلاو «نْيولحلا لجرفّسلاو «يرّتّمكلاو ؛ماعطلا

 درو ءامب بيطلا رّشَقُملا ُرَوللا لاقنألا نمو ءدوجأ ٌصاَجألاو ءخوُخلاو ٍصاّجألا

 .هللا ءاش نإ عفان تابن ركس ليلقو «روفاكو
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6 
 ل

 ّيرجا) يي لج
 ىسموز») نيد سس

 ييييديي , ردح نووديي جرجا. ت”وعحم

 نوثالثلا لصفلا

 ةيوارفصلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف

 ًافيص اهناجيه رثكأ يتلا

 نيقهارملاو ,نايبصلا نم ,نيرورخملا يفو

 ءِنَدَبلا نع اهُجارختساو ءارفصلا ٌحالصإو هليدبتو جازملا ٌديربت ءالؤه ةيذغأب دصقي

 .اهتَّدح حلصُيو ءاهئّروس ريسكي امب نوكي كلذو

 ىقليو «رانلا ىلع ىلغيو «لخلاب لّدعيو ءاملاب لحي ىركسلا ذخؤي كلذل:حابريز ةفص

 نكتلو (,لمعتسيو «لزنيو هّجضن رهظي نأ ىلإ ِةَنيِل رانب ىلغيو ؛روفاكلاو درولا ءامب ردقلا

 ءايشألا نإ لب ءًاعفن رثكأ ناك ًاضياح ناك امف «هتلقو ملألا ةدش بسحب هتٌوالح
 .لخلا ةصاخو نْيَعلاب ةريضطم ةضماحلا

 ,جريشلاب ىلقيو ٍرْزبلا ٌريغصلا فاطللا ٌرايخلا عطقي:عرقلاو ءانقلاو رايخلا ةّيلق ةفص

 ءءارضخلا ةّرفسكلاب بّيطيو «ىلغيو «ءام ليلق هيلع ىقلي مث «ءبللا عوزنم رّشَفُم وهو

 لمعي اذه لثمو «لمعتسيو «روفاكلاو درولا ءامب ريجنطلا بناوج حسميو ؛حلم ريسيو

 .ضيرملا ةدارإ بسحب (4970عرقلابو ءائقلاب

 ًاموي راح ءام يف عوقنملا سبايلا وأ رضخألا صاحلألا ذح وي ءصاخالا ةروزم ةفص

 عالضأ هيف ىقليو هرْذَقلا ىلإ هنم ىفصي ام داعي مث ءاديج أري نأ ىلإ قلسي «ةليلو
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 هيلع ىقليو ُنْوَللاو ٌشاَحبحَحلا ُبّلحتسي مث .رحافتلا ٌعطقو سلا قروو قلسلا

 ءامب ًالولحم روفاكلاب ٌرْدقلا ٌحّسمتو .هتوالح يفكي ام ركسلا نم هيلع ىقليو ؛حرطيو
 .دوجأ ناك عّرقلا عطق لعج نإو «لمعتسيو ءِدْرَولا

 قلسي مش 7 ٍلَحَأَو ةرشق دعب ًاراغص عطقي عرقلا ذحخ وي + عرقلا ةروزمه ةفص

 لمعي اذهو «حلم ريسيو ءارضّخلا ةرفشسكو متعنلا ليلقب ٌبْيطيو ءزوللا بيلحب رّثخيو
 يف نكيلف تنأو «ءاملا برش يف ُديزي ام َوْلْعَملا نإف ءَشَطَعلا وكشي ٌضيرملا ناك اذإ

 امم اذهو «حلملا ليلق مهُماعط نوكي نأ يغبني كلذلو «ءاملا برش ليلقت يف كدهج

 .ءاثقلاو رايخلا ةرّوزم لمعُت وحنلا اذه ىلعو «ضارمألا هذه ٍلثم يف نوكي

 اهئام نم رّصعت مث ٌقلست ءاهنم ٌّضَعلا ءاقُمَحلا ةلَمَبلا ذخؤي : بّيطم قيلس ةفص

 اهيلع ّنْسْرو رصَعلاو قْلّسلا دعب ْتّيَلَق نإو «ةّسبايلا ةرقسُكلاو مرصجلا ءامب ُبّيطتو
 .كلذ يف شطعلا يعارت نأ الإ لأ تناك مرصحلا مام

 ُبلحتسيو ءميسّسلا قدُي مث ٌقلسيو ةَيَح ٌحَرنيو «ءاثقلا عطقي : كلذل رخآ قيلس

 نإو ءرحلم ليلقو ءارضحلا ةرفسكلاب 4990[بيطيو] هيلع ىقليو «هيلقو هرشق دعب
 .لمعتسيو «لجرفس وأ ٌحافت هيف لعجيلف ءآَرِه نوكي نأ كيرأ

 اذإءةيوارفّصلا ضارمألا نم عفني :499ةيشكرزلا يهو:سيراب ريمألا ةرّوزم ةفص

 ىفّصْيو ُسَرَعو قاسي ٍقَوالحلا ىلإ لئاملا دّيجلا سيراب ٌريمألا ذخؤي ,لاهسإ اهعم ناك
 جضنلا براق اذإف «راغص عطق لحجر متسلاو حافتلا هيف ىقليو ءرْدِقلا ىلإ ىفصي ام داعيو

 «صيمحت ريغ نم نكيلف لاهسإ مَن نكي مل نإو ءصمحملا شاخشخلا ٌبيلح هيف ىقلا
 ئَوالح ءادعب ام ركسلا نم هيلع ىقلي مث «فّصنملا رَشَقُملا زوللا ُبلق هيلإ ْفاضيو

 نإءدبكلاو ةدعملل يوقم ديج ءاذغ هنإف ءٌروفاك هيف ًالولحم ٍدرو ءامب ٌردقلا ٌحسميو
 .ىلاعت هللا ءاش

 .ةيكس رز : لصألا يف (499)
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 ىَمرُي رَشَفُملا ٌعرقلا ذخؤي : ملألا ٌنّكستو عّطقُتو يذغت : ةجذاس ةيعرق ةفص

 ريسي ءيش هيلع ىقليو ءولح زول نعُب اليل ًايلق ىلقي مث قلم فصن سيو هي
 ةرفسكلاب بيطيو ؛هِقّروو ٌسَحلا لصأ نم ٌريسي ءيش هيف لكجيو «لغيو «هئام نم
 .مطرقلا بيلحب اهرثحح نطَبلا َنيِيلت تدرأ نإو مِسْمّسسلاِب رّدخيو ءارضخلا

 قديو ءًاليلق صّمحي رزبلا ذخؤي «نيروكذملا ءالؤهل ٌحلصت ةلقب : رزبلا ةوالح ةفص
 درو ءام يف اعّقتيو ءاضريو «مهارد ةثالث ٍدحاو لك نم نيلددص ذخؤي مث «لحُيو
 نأ ىلإ همت ُدقويو ءضْيبلا باعلب هثوغر عزتتو ءام يف لحب ؛ضيبألا ركسلا ذخؤيو
 يرَطلا ,جريشلا نم هيلع ىقليو ,كّرحيو :ةلقب ٌرزبلا هيلع ىقلي مث «509ًماوق ذأ
 ّميونت اهب تدرأ نإف ءابنم جرخي ُجريشلا دوعي نأ ىلإ اهُدَفَع لاطيو ُخِبَطْنَي ام ٌرادقم

 املك «خبطلا تقو يف كنإ مث ؛شاخشح اهفصن لثم ةلقب رزبلا عم مراف ؛«ضيرُّملا
 نم ٍريسي ءيشب اهبيط مث «لدنصلا هيف ,عوقنملا ٍدْرَولا ءام نم اهيلع َتْيَقلَأ ٌتكرح

 تدرأ نإو «ةعفان ءاولح اهنإف «رانلا نع ُثعفَر اذإ اهيلع ىقليو «ُيلسم ٍريسيو ٍروفاكلا
 ضررَملا بسحب كلذف ءافنصم ًارشقم زوللا ّبل ايف يّقلت نأ

 .ةيذغألا نم لوألا لصفلا يف ةروكذملا عَْلاو دّرَولا ةّوالح نم أضيأ ءالُؤه معطأو
 .جربتشلاب لغيو «قلسيو «لسغُيو «ىقني ءيّرَب ىزابُم ذخؤي:ًاضيأ مه قيلس ةفص

 ةرارحلا تناك نإو «فطقلاب لعفت كلذكو «لمعتسيو ؛.حلم ريسيو ةرفسكلاب بيطيو

 هّدحو ّنسحلا ُقَلْسُي دقو ءٌسَحلا ٌبولق امهدحأ ىلإ فيضتف ملألاو ُباهتلالاو ةيرق
 .لمعتسيو «رايخلا يف ليق ام لثم هب لعفيو

 ٌربخلا ٌلخَوي نأ وه : كلذ ةفصو لوسُفَملا ٌربخلا ءالؤه زبخ نوكي نأ يغبنيو

 نأ ىلإ ٌراح مام هيلع ىقلي ؛ ,نحطلاب دهعلا ديعبلا راكشخلاو يراوخلا ني ب طسوتملا

 هنإف هحافتنا ةياغ غلبيو ىريمخ ةرق ٌبَهَذت ىتح ءاملا هيلع ددججيو .هنع ٌبصي مث ؛عفتني

 الو ادد دلوي ال «نيرورحملل حلاص ةَدِعَملا ىلع فاط ةيذغتلا ليلق ًادربم نوكي

 .ماوق» لصألا يف (500)
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 0# م . 700 . ما هانا ََ و 0

 ًاضيأ ةحلاص يهو ,ةطنجلا قيقد نم لمعي ام لثم ءاتش روشقملا شاملا قيقد نم لمعي

 .مهيف مالكلا مدقت نيذلا ىضرمللو ءالؤهل

 انلا ىلع ىلغيو ءرّصّتعيو ءنواه يف قّدُيو ءرشقي ؛ساييرلا ذخؤت : ةيساييرلا ةفص

 ةرفّسكلاب بّيطيو ءزوللاو مطرقلا بيلحب رّتخيو «ىلغيو «قّمرَّسلاو قلّسلا هيف ىلغيو

 هنإف ءركسلاب لحيف ءًارهاظ هضمح ناك نإو .لمعتسيو ءرحلمو رنعت ريسسي و ءارضخلا

 .ةيوُمَّدلا ةّيذَغألا باحصألو مهل ٌديج ءاذغ

 .مهل ًاضيأ ُهَديِج ٌةّيجافّتلاو

 .محللا ىلإ نولقنيو عراكألا مث ءاوميللا امب ةّيرقلاو جابكسلاو جابريرلا ةصاخخو

 ؛هرشق هنع ّجرْخي نأ ىلإ دّيلاب سرميو راح ءام يف شاملا عقني : شاملا ةروزم ةفص

 مث ءجظني نأ ىلإ لغيو ءقوقدم رّشقم زول هيلع ىقليو «نيترم هٌرمغ ءام يف ىقليو
 ةسبايلا وأ ءارضخلا ةرفسكلاب بيطيو ؛هيلع ىقليو «جريش ليلقب ةلصب فصن ردق ىلغي

 .لمعتسيو ,دوجأ ءارضخلاو

 .ءاثقلاو رايخلا بلو ٌسَحلا ٌبولقو ءابدنحلا ءالؤه لقن لعجتو

 دعبو هنم ريسيلا نكيلو ؛نيولخلا لجرفسلاو ؛يرثمكلاو «حافتلا : ةهكافلا نمو

 نمو «نيذابارقالا يف محل روكذملا نشراوجلاو زوملاو سابيرلاو رورعزلاب نولقنتيو ماعطلا
 .درو ٌءام امهيلع ٌشوشرملا قتسفلاو زوللا ٌبلق ةسبايلا لاقنألا
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 ب وز 2 سميد
 ايكيا يثياواب هود نجخمم حاضت بج صال

 ةيوادوسلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف

 ةدربلاو ,ةريعشلا باحصأو ,ةيناطرسلا ماروألاو

 ةفعسلاو ءاسجلاو ,لولنلاو ,رجحتلاو

 سنجلا اذه نم ناك امو ,ةيوادوسلاو

 طلخلا ٌحالصإ ءالؤه ةيذغت يف ٌدصقلاو «لوهكلا نس ينو ًافيرخ اهدوجو رثكأو

 ,ريعشلا عام كلذ نمف ,ندبلا ٌحِلِصُي امل هتكيبتو «هيلع بلاغلا نَدّبلا ٌبيطرتو ؛يوادوسلا
 ناسلك لوقبلا ضعبو رعملا ٌبيلح مث «يلاذغ ءاود هنإ هنع لاقيو «يلاود ءاذغ هنإف

 .بيداوجلاو جرتهاشلاو لّمَحلا ٍناسلو ٍرَوَنلا

 عقني رمت ريعشلا ٍديمس نم ذحتملا زبخلا ذخؤي ءءادوسلا باحصأل: ةّيدارج ةفص

 وأ زوللا نهد هقوفو هّنحتو نيّتقاقر نيب لعجي مث «وبري ىتح يف زعام بيلح نبل يف

 ليلقب بّيطيو «قنيل ران ىلع ٌعضويو «لولحع بالج هيلع ىقليو ءيرطلا حّريشلا
 . شاخشخو زول نم اعيش هيف لعجي مهضعبو «ِنارفعز

 ٌبَراق اذإف ءءام هلاثمأ ةرشعب ّحَبْطُي ,ريعشلا ٌديمس ذحؤي : ًاضيأ مه ةروزم ةفص

 هيفكي امب بيطيو «هيف حرطو «ج ريشلاب يلقو ءقلس روثلا ٍناسن قرو ذأ ,ٌجلطنلا

 .لمعتسيو «ةرفُسكلاو رحلملا نم

 ىقليو «خَبطُيو ءرحلم ٍريسيو ءاملاب كّرفي ,ريعّشلا قيقد ذخؤي : ًاضيأ مهل ءاسح ةفص

063 



 .لمعُتسا عفرو ةسبايلا ةرفسكلاو (؟0!)هيوبجئر دابلاب جيطَ اذإف «يرطلا ٌجريشلا هيلع

 يف ىقليو «نارفعزلاب ٌحبصي ءفّصنملا رّشَفُملا ُروللا .ذخؤي : بياحب ةيزول ةفص

 خبطيو «جتيساشنلا نم ريسي ءيش هيلع ىَقلُيو ءثلقلا بهذي نأ ىلإ ىلغيو زعملا بيلح

 .سأبالف ةَدِعَملا ةيوقتل ىكطصَم ليلق اهيف ٌتيقلأ نإف «لمعتسُيو «لزنُيو ءجُضني نأ ىلإ

 جريش هيلع ىقليو ءةَمرُي يف ىقليو ُتّفي ءىراّوتلا رجلا بابل ذخّؤي : ةبابللا ةفص
 هتحئار تحاف اذإف «بلقيو «رانلا ءىداه رونت يف عضويو ءهب لقني ام رادقم يرط

 ىقليو«عَفريو كرمي مث زانلا ّمُمُش دق شرهم روشقم ٌرولو شاخشخ ليلق هيلع ىقليف

 هذه نإف «نارفعز ريسيو رّبنع ليلقب ٌبّيطي دقو «دزربط ركس نم َدِقُع دق بالج يف

 .ماعط لك دعب اهب ىلحتُيو هظفحتو ّبلقلا جرفتو «ًٌمونلا ُبلجَت ةيذغتلا عم

 زوللا بيلحب رّثخيو «ءاملاب ةيرطألا وأ اتشرلا خبطي : ًاضيأ مهل جذاس.ماعط ةفص

 .لمعتسيو ءركسلاب وأ ٍريسيلا حلملاب ©592)ريحما نإ بّيطيو

 دادزتل ءفَّطَق ليلق هيلإ فيضأ نإو ءقّلسُي ءييرطلا روثلا ناسل ذخٌّوي : قيلس ةفص

 ؛حلم ليلقو ةرفسكلاب بّيطيو ءزوللا نهُدب لقيف «ٌشطع نكي مل نإف «لعفاف هُنَيوطُر
 .لمعتسيو ءرحلم ريسيو ٍنْهّدلاِب ًابيطم ًاقولسم لكؤيف ءاشطع وكشي ناك نإو

 ,جوبيطلاو ٍجاَجّدلاو ءادجلا موحلو ميرارفلاب اوذغيلف ءمهضارمأ ةدم تلاط نإو

 .اهعفنأ ٌجداوسلاو «تركذ يتلا ناولألاب كلذو

 .مهل ديج هنإف «لخخا نامر ٌبحل نكيلف «ضماؤملا اوراتخا نإو

 ءاديمس ًاقيقد ًامهرد نورشع هيلع ٌرْذي لغي ءءاملا نم لطر ذدخ وي : رخآ ءاسح ةفص

 جّضني ءولح زول نهد ةيقوأو «دزربط ركس مهارد ةرشعو «ءاشن مهارد ةسمخو
 .لمعتسيو

 .«هيوجنردابلا» لصألا يف (501)
 .«ريتخا» لصألا يف (502)
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 «ليعتساو «دزربطلا ركسلا هيلع يقلأو ءءابهش زعام نم ٌبيلحلا ُنببللا يلغأ نإو

 .عفنأ ناك

 .ولحلا خيطبلاو يرثمكلاو ولحلا حافتلاو ولحلا نامّرلا هكاوفلا نمو

 ناسل ءامب ًالولحم ربنعب نْيبيطملا زوللاو قتسفلا ٌبلقو رّشقُّملا ُرْوَللا لاقنألا نمو

 .دوجأ نوكي ءاملا نع نيئاملا نيذبب اوضّوعتي نإو «رفولينلا ءامو «روثلا

 يضارضرلا ُكمسلاو ,عفنلا ٌعيلب ةيوجن ردابلا رزبو عركسلا عم عفان ءاذغلا : ليقو

 ةرفسكلاب ًابيطم جريشلاب ًاًيلقم لمرلا وأ روخّصلا ىلع نايّرَجلا عيرس ءام نم ذوخألملا

 , .عفنأ مه ناك ,(203)ج ابذيفسإ خبط إو مط عفان

 رهظيو «نبللاو زبحلا نم ًانايحأو «نبجلاو ةدبزلاو لصبلاو محللا نم ماعط : جابذيفسإلا (503)
 .يلاتلا لصفلا لوأ يف فلؤملا دنع هفصو يتأيسو ءرخآل ناكم نم فلتخت هتانوكم نأ
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 نو
 خد

 عر

 ّئرج ١ يجد ىج

 سيم ور) جا كل

 نوثالثلاو يناثلا لصفلا

 ةيحيرلاو ةّيمغلبلا ضارمألا ب ا احصأ ةيذغأ ىف

 ةراحلا مبتج زمأ نكت / اذإ «نيلوبسملاو خافتنالاو

 وخرلا نفجلاو ,دئازلا رعشلاو «قانرشلا باحصأو
 .ةدرابلا تالزنلاو ,برغلاو «ناليسلاو :ةعْمّدلاو

 ىرخجما اذه يرجي امو ؛جازملا نيبوطرملاو ناوسدلاو

 مهؤاذغ نوكي نأ ءالؤه ةيذغتب ىلْوَألاو ,خياشملا نس يفو «ءاتش اهدوجر رثكأو

 ففجيو ,حايرلا ٌشفيو «ةيئاملا ٌجرخيو «مقلبلا ُبيذيو ؛عّطقيو ققريو ءفطلي ام
 «قَدُيو ءرشقي ءضيبألا ُديجلا صمحلا لخؤي : جابذيفسإ كلذ نمف «ةّيللضفلا تابوطرلا

 حطني نأ ىلإ خبطبو «يبذعلا ءالا نم «نيترم هرمي ءءام هيلع لعجيو رذقلا يف ىقليو

 ىقليو «جاجدلا ٌضيب هيف ٌصقفيو ليو ءردِقلا ىلإ هنم ىفّصي' ام ٌداعيو ىفَصُي مث
 ذخو هَبْيضُت مكَتحت نأ ىلإ عدي الو حلمو رتعص ريسيو «ةيوافألاو ينيص رادلا هيلع

 .ضيبلا ضايب الو لكأي الو ؛لمعتسيو لزني مث هرطقي ثيح نم ددع اهدعب نم كلذ

 حلملاب بّيطيو ءمّطْرَقلا بيلحب ٌرْثَكُيو ءلوألك صمحلا لمعي : صّمحلا ةرّزم ةفص

 .لمعتسيو «رازبإلاو

 ةليلو موي هعقن دعب ٌحاحص وهو «صّمحلا قلسي : عْبطلل نّيلملا صّمحلا ةفص
 وأ نوتيّرلا ٌتيز حلملا هيلع يقلأ ّجضنلا براق اذإف «هيف َعِقُت دق يذلا ءاملاب قلسُيو
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 رمؤيو «نومكلاو رتعصلاو 2504 ريزابألاب بّيطيو لني مث ءقلس ْعطِقو زوَجلا نهد

 .حايرلا ٌشفيو «نطبلا نيلي هنإف ءامّهَءام اهب قلّسلاو صمحلا َمْرُج لكأي ال نأ ٌضيرملا

 يناردنألا .حملاب بّيطيو ءمطْزَملا نْهذ وأ ٍزوجلا نهد وأ بّيطلا تيزلاب ىلقيو ءْضْنَبلا

 لّدرَكلاب بيطيو ءءاملا نم 6050لّشْنْيو ٌقلسلاو ُحانافسإلا ٌقلسي : مه قيلس ةفص ي : خا كنا كه د. .مل هلم وف

 ءلَحلا نم ريسيلا كلذ نم ءيش ىلع ٌشريلف «ةضومحلا ىلإ ضيرملا سفن ثقات نإو

 اوفّرصي نأ ٌضحم معلب تناك اذإ ءالؤمل ءام غفنأو «هعيطقتو مَملَبلا فيطلت ىلع نيعي هنإف

 اذه ىلعو «ءضمحلا ّصقان نكيلو ءلّسَعلاب ذختملا يلج رفسلا نيبجنكسلاب مهتيذغأ

 .مهل عفان هركذ مّدقملا مئايزارلاف «سايقلا

 ىقليو ,هؤام رصعي وأ ًاراغص عّطقيو رّشقي نأ دعب ٌرزجلا قلسي : ةجهابط ةفص

 وهو «نبلا لحيو «ىلغيو ءزوجلا نهد وأ بّيطلا تْيّرلا نم هيلع ىقليو «نيجاطلا يف
 «لباوتلاب ُبّبطيو ءاضيأ هيلع ىقلتو ةَلَصَب فصن ُصّمحُت مث هيلع شريو ىاملاب يررملا

 صتخت «ةيطارقبلا تاجلاعملا نم ةدوجوم «لاحكلا نارمع نبا» نع ةرّوزم ةفص

 عالضأ هيف ىقليو «ىلحملا سمرتلا ءام ذخٌوي «نافجألا يف نادرقتلاو ماقمقلاو لْمَقلا لهأب

 لبنسلاب بّيطيو «هئام نم هيلع دري مث ,عورْجلا نهدب ٌقيلسلا ىلقي مث هب قلسُيو «قليم

 .لمعتسيو ةرفسكلاو يناردنألا رحلملاو

 .ةوالحلا ٍقداص ريغ نكيلو ءسمرتلا مهلقن لعجيو

 ,قلسي مث فاطل عطقيو لسغيو رشقي «ساقلقلا ذحؤيو : ساقلقلا ةّيلق ةفص

 .ريزابأ: عمجلا عمجو «رورزب : عمجلاو «رزب أهدرفم : ريزابالا (504)

 .ءاملا نم جرخي : ديري (505)
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 نهد وأ جريّشلا وأ زؤوَججلا نهد وأ مْطْبلا نهد وأ ٍتيّزلا ىلقيو «هئام نم رّصعيو

 ّصقفي نأ ريتخا نإو «لمعتسيو «رئْعّصلاو ينيصرادلاو يملا هيلع ىقليو مطر

 .رّرَجلا هجهابطب لعفي يذلاك وهف ءهجْنضُن مامت لبق عفريو ؛هيلع ضيبلا ٌراغص

 مهياعط ملم لعجت نأ تريتخا نإو «ةسيايلا ةرفسُكلاب هٌعيمج ءالٌُؤه ماعط لعجيو

 .كانه روكذملا زبُحلاب لعفا كلذكو ءاديج ناك هلصف يف روكذملا رّبكُملا حلملا نم

 عضاوم يف لابجلاب تبنت ةشيشح هذهو  تسفرسلا ذخؤي : رخآ قيلس ةفص

 وهو «ةّلدتعم ةّدحو ةفارح هيف مسالا اذبب مَجَعلا هيمست اذهو ءرفصأ ٌدرو اه ساييزلا

 مُمَّطلا ذيذل هنإف «ةسبايلا ةرفسككلاو ينيصرادلاو حلملاب لّجييو ءنْمُّدلاب ىّلقُيو «ُقلْسُي
 .ةداملا ةليلق يه ينلا ةيئالاو ةيحيرلا ضارمألا يف ٌديفم

 ىلقي مث ءافيفحت اقلس اهنضع قلسُيو ءرّشقت «ةيلّبَحلا ةساّبسبلا ذخؤت : رخآ قيلس
 ليلقو ةرفسكلاو ينيصرادلاو يَرُملاب بّبطيو ؛لبق ةروكذملا ناهدألا ضعبب وأ جريشلاب

 .ءاسنللو ٍدربلا طرف عم ةصاخو ءمظع ءيش «ضارمألا هذه يف ةديفم اهنإف ءرتعص
 ءءارضخلا ةّبحلاو «قتسفلا ٌبلقو «حلملا ليلقلا صّمحما ّروللا ّبلق ءالؤه لقن لعجاو

 .سفرَكلا نم ريغصلاو نوحُيَرْطلا نم ٌريسيلاو عئعنلاو سئوُدقَملا مهّلَقبو رّبونّصلا بلو
 اذه نم سماخلا بابلا يف ةروكذملا ةنُّخسملا تانيثراوجلاو يلّسَعلا فطانلا مهتوالحو

 عم ةصاخو «مهل عفان ءاذغلا ّماقم مونلا دنع يلَسَعلا ٍدرولا ٌنوجعمو «نيذابارقألا
 .نوسينألاو يكطصملا

 هقيقد يف يِقلأ دق يذلا نُحطلاب دهعلا بيرقلا ةطْنِجلا ديمس نم مهّزيخ لعجاو

 ةطنحلا ٍديمس نم مهزبخ لعجاو «نوسينألاو ةسبايلا ةرفسكلاو ٍزينوشلاب ةئوحطملا ةّبلُحلا

 يف مهتّيذغأ تفرص اذإ رضي الو ءأعومجمو ًادّرفم جئايزارلاو نْحطلاب دهعلا بيرقلا
 اذإو ,مهّداوم فيطلتب ديفي هنإف يناحير بارش ليلقب ثلاثلا مْمضَهلا دعب ءاتشلا ٍنامز

 نم ةفيطللا موحللاو جيراردلاو جيرارفلاب مهّذعف مهيضارمأ ةّدم تلاطو مهّرمأ ىداقت

 ريفاصعلاو ءيلْوَحلا محللا نم رمحألاو ةّيِوُشَملا بنارألاو نالزغلا راغصك دويّصلا

 اهضعبو رتغّصلاو يرُملاب ةّييطم ايالق كلذ ٌضعب نكيلو ؛مامَححلا خارف نم ضهاونلاو
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 ديج يراطخلا نتَّدلاو ءلّسعلاب ىلحْملا ُزرألا اهب بداوججو ءاوش اهضعبو (5060بابك

 .ًاضيأ مهل

 .نأب ءاملاب لسغي ءةبحلا ٌريغصلا ثيدحلا ضايتلا ٌّيقنلا نحتّدلا ذوي : ةخيبط ةفص

 بّيطيو ىلغيو ء.جاجّدلا ٌرودص وأ ينغلا محللا ذخؤي مث كلاب بش ءانإ يف كَعَدَي

 نم لّشْنُيو ءجضني نأ ىلإ ءاملا يف ٌريطلا يقاب ىلقي مث ءينيصرادلاو ريزابألاو يّرُملاب

 محللا هيلع ىقليو .هجنضن دعب لزني مث ءزرألا كيرحت كريو ءُنَِحَّدلا ىقلي مث «ءاملا
 لمع نإو هِرْبُحلا نع ينغيو «ءالؤه ٌفاوم ٌديج ءاذغ هنإف «لمعتسيو َءّيُم دق يذلا
 .هللا ءاش نإ ءزرألا بداوج نم عفنأ مه تناك مهتيوشأ تحت ةالحم ةَباَدوُجب هنم

 .ىوشتو خيسلا ىلع رادتو عطقت مث ًامعان مرفت ةمحللا : بلح لهأ ةغل يف ُباِبَكلا (506)
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 ديبي
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 ّئرجت)ل ميج ىج
 ىسموز) يدا ساش)

 يي 101 مححم ت1 ت1

 نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 .ينرقلاو يبنعلا ءوتنو اهروثبو «نيعلا حورُق باحصأ ةيذغأ يف

 سبجلا اذه نم ناك امو «ةردتلاو ءنْيَعلا ةلمج ظوحجو

 ام ءاذغلا نكيلف ءاهركذ مّدقت دق يتلا داوملا دحأ روئّيلاو حورقلا ٌداوم تناك نإ

 رهوجلا ُهَل امب ءوتنلا ٌباحصأ ذغو لقأ هذه يف ةيذغألا نم َءالتمالا لعجاو ءابيف ٌركذ

 هلمع ةفصو ءديج مهل تشرمينلا ضيبلا راغصو «عرقلاو «ةلقبلاو :خانافسإلاك ليلقلا

 هرافص لكؤيو «رانلا نع ٌمفْرُيو هؤام هيلع َدْعَيو ءنايلُعلا ٍديدش ٍءام يف ضيبلا صقفي

 «نبجلا نم هيف امل ءديج مهل هركذ مدقت ام ىلع صممحلا ءامو ءنومكو حلم ٍريسيب

 ةسيرابربلاك ضْبَق اهيف يتلا ءايشألا مِهيِذْعَت يف دصقاو ءصمحلا لكأ نم مهّنكمي الو
 .ةوالحلا ةرهاظ نكتلو ءةيسابحلاو ءاهركذ مدقملا

 ءىفصيو سرْمُيو ءام هيلع شري ءييرطلا سآلا بح ذخوي (5077ةيسآبحلا ةفص

 ٌسرميو «ةليلو أموي راح ءام يف عقني ,رابكلا ُولحلا سبايلا نوكيف ءيرطلا كرضحي مل نإو

 بلقو ءءاشن ليلقو دزربط ركس هيلع ىقلُيو ءرانلا ىلع هنم وفصي ام لغيو «ىفصيو
 عم دْزَوْلا ءامب رْدَقلا حسمتو «ءاّنقلاو ٌرايِجلا هيف ىقليف ءافيص ناك نإو ءقوقْدَم زْوَل

 هضوع لعجيو ءركسلا لطَْيو ,قلتسلاو ّسَكملا لوصأ هيف ىقلتف ُءاتش ناك نإو ءروفاكلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان لمعتسيو «ةرفسكو ٌروشقم ميمْميِمو ٌريسيلا حلملا

 مهتهكافو مهّلقن امأو «مهباب يف لبق نيَروكذملا نيِرّيدملا مهّحلمو مهرب لعجا م

 .سآلا بح ىلإ ةبسن (ةيسابحلا) اهانححصو : ةيشابحلا لصألا يف (507)
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 ةَّذُم تلاط نإو ءطالخألا نم مهتَجزمأ ىلع ُبلاغلا نوكي ام ةبسنبف مهتوالحو

 ءادجلا فارطأو (599جيهاوطلاو (5080رارّدلاو جيرارفلا ىلإ مهلقناف «مهضارمأ

 جرادلا اهدرفمف جيراردلا امأ ؛لتاق مس ةرشح حيرارذلاو ءاطخ وهو (خيرارذلا» لصألا يف (508)

 .جاجدلاك ريط وهو

 .لجحلاب كييمس رئاط وهو (ج ويهط» أهدرفم : جيهاوطلا (509)
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 يا ير ىبع
 نسسمورن) ندد سكس

 روح نكحمي جوعا نعد

 نيحورجم ٍقابو ءاهعطق دعب لبسلاو «ةرفظلا باحصأ ةيذغأ يف
 اهئازجأ يف لاصتالا قّرفت باحصأو «لامعألا دعب نيعلا

 كلذ ىرجم يرجي امو ,ةقدحلا عاستا باحصأو

 مدقت 6 «ءضيبلاب جابذيفسإلاك ءاضعألا ربجي ام ءالؤه ةيذغت يف كدصق لعجا

 «يرطلا جاجّدلا ٌضيب ذخؤي نأ : هتفصو «عفان مظع تشرمينلا ضيبلا راغصو ءاهركذ

 ذخؤيو ءرشقيو ٍدراب ٍءام يف عّضوُيو عفريو «ةثاغلث ٌدعيو ءِنايلغلا ديدش ءام يف ىقلي

 .لمعتسيو «يسراف رتعّصو يناردنأ حلمب ٌبيطيو هرافص

 ؛هرشق نم فظنيو «قديو ؛ضيبألا صّمحلا ذخؤي ءةصاخ ءالؤهل ةرّوزم ةفص

 . نم هيف لعجي مث حطني نأ ىلإ ىلغُيو ؛ءام هلاثمأ ةثالث هيلع ىقليو ءِرْذِق يف ىقليو.
 ايموم مهرد عيرو هرْذَقلا يف ىقليو ءَضَيَبلا هنايلغ يف صقفيو  هٌعالضأ  ُقلَسلا

 نسلاو لصفلا بسحب لياوتلا نه محلملاب بّيطيو «نارفعز ريسيو «ٌصلاخ ٌديج

 .لمعتسيو

 هجازمو هيطّرَمو هنس بسحب لك ةيذغألا نم هركذ مّدقت ام ىلع دمتعا ءاذكهو

 .لاقثألاو لوقبلاو ةهكافلا يف لعفا ءكلذكو

 هرشق َنيلي نأ ىلإ ءاملا يف عقنت «سبايلا ءالقابلا ْذححوت : ءالقابلا ةجهايط ةفص

 «لّصفلا بسحب ٌرازبالا هيلع رذيو «جريتلاب ىلقيو .جضني نأ ىلإ قلسي مث «فظنيو
 هنم راغصلا ءائقلا ٌّبلق هعم عطقيلف ءافيص ناك نإو «هاوخنانلا هيف دازي ٌءاتش ناك نإف

 .لمعتسيو «ةرفسكلاب ُبِّيطيو
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 ا يدا سكش)
 دياي احب 11 0 ماحب ق1 1 ب معا

 نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 حذقلا لبق املا باحصأ ةيذغا أ يف

 هحدق نكمل ,هلاتكا ديرأ ىتمو «(هدعبو

 ةيذغأ نوكت نأ يغبنيف «ءاملا ءدب ىلع ةلاد اهٌركذ مَّدقملا تالايكلا نأ كدنع حص اذإ

 .خارفأ ضهاونو ءريفاصعلا : لثم «رّيطلا محلك ؛تابوطرلا للقيو فدي ام هباحصأ
 ٌعيمج نوكيلو ةّيِلْوَحلا نأضلا موحل نم رمحألاو ؛ثانإلا نود روكذلا جرارفلاو ماّمَحلا

 مهرضيف «ءاملا برش مهملع رثكي الث « ,حلملا نم ٍريسيلاب بيطم «تاجهابطو ًابالق كلذ

 مهلاقنأ لعجاو «لفلفلا نورذحيلو ءمهمل ريزابأ ؛ليبجنزلاو ينيصرادلاو رتعصلاو ؛كلذ

 عادّصلا يف ركذي امو «ةيمُعلبلا ضارمألا لصف يف ركذ ام رثكأ مهّلوقُبو مُهتهكافو
 يف ءاملا ءادتبا باحصأل ديج ءاذغ نويلهلا نإ : «راطيبلا نب نيدلا ايض» لاق .درابلا

 .حودقملا ُءاَدَغ نوكي نأ يغبنيف حقو ءاملا لمتكا نإف ءنحطو قلُس اذإ ةصاخو ءِنّيَعلا

 ىلإ جاتحي العن ًاريسي هيذتغي ام نوكيو « ءْحضَملا نع ىنْعَيل ءاتشرلاو ةيرطألاو اسحألا

 ءرومألا لوأ يف نوكي امنإ اذذهو مهل عفان تشر مينلا ضيبلا رافصو «ًاريثك ًأرارم زاربلا

 «جالعلا مي نأ ىلإ ريبدتلا قابو .جيرارفلا ىلإ مهلقنا «عباسلا ىلإ لوألا ٌمويلا رَبَع اذإف

 ةبسنب مهُتيْذَعَأ نكتلف ءٌبراض وأ ّمّلَأ هدعب امو لوألا عوبسألا يف مهيلع جاه نإف

 .نوكتشي ام

 .قتسفلا بلقو حّلَمُملا صّمحملا زوللاب هلبقو حدقلا مايأ يف مهلقتلو

 ءاشنلاو ٍزوللا نهدو ءركّسلاب شاخششكلا ولحب كيلعف ءميونتلا ىلإ نيجاتحم اوناك نإو
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 نيذلا امأو ءفيرخلا لصف يف حّْدقلا ناكو ًايمغلب ًابوطرم هجازم ناك نإ لّسَعلاب وأ
 نابلالاو «َنيمسلا محللاو ءرابكلا يرطلا َكَمسلا مهذغف «ءاملا ليمكت ىلإ نوجاتحي 4 2 ٍ

 .هدحو هلل دمحلاو كلذ ملعا هظيلغل ديرأ نإو « كارهلاو ةّيرطألاو اتشرلاو ةيرطلا
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 لع هب

0-7 

 يرجي لج
 ىصسموزد) ّنِيد١ ستس)

 تيا يعمي _ طماع حج جامي عي وأ مج رحمي

 مّرولاو ,ةطغضلاو ,ةّدسلا باحصأ ةيذغأ يف

 كلذ عبتي امو .فّوجألا بّصقعلا يف

 هعيضوم نم هءاذغ ٍدحاو لكل بلطتلف ةَعّبرألا طالخألا دحأ نع ُضَرَملا ناك نإ

 .لصفلاو ّنّنسلا يف رظنلا دعب نكلو «هبسحب

 تارّوزملاو «لوقبلا يقابو «جانافسإلاك «ليلق ْمَد هنع دلوت ام ءالؤه ةيذغأ ٌعفنأو
 ٌباحصأ امأو ؛ٌشاخشخلا مهتيذغأ رثكأ يف لعجاف ءأدوجوم ملألا ناك نإو «ةجذاسلا
 نع ةّئداحلاو ةّيمّعلَبلا ضارمألا يف ركذ ام رثكأ مهواذغ نوكي نأ يغبني هنإف دما

 درَبلا ةّدش نعو مُملَبلا نم ماخلاو ةظيلغلا ٍداوملا نع ددّسسلا دوجو رثكأ نإف ِهِدْرَبل
 ,مهتهكافو مُهاوُلَح ذم كانه نمو «تالّلحْملاو تانّخَسسُملا ىلع كلذ يف هُداتعا نكيلف
 ىلإ تجتحا نإف «ةنّخسملا تانشراوجلاو «نيثالثلاو ثلاثلا لصفلا نم ذخؤي «مهوقبو

 .ًاضيأ كانه نم ذخف ءتادّربُملا
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 مقر

 يلج يجول لج
 ىسمورد) ندا سنس)

 ىيياويامي مم نعحمب تعمأ  تهرعم

 نوثالثلاو عباسلا لصفلا

 رظنلا فًعضو «لايخلا باحصأ ةيذغأ يف
 ب

 (1«نيركبشملاو «نينيعلاو ,غامدلا جازم ةبوطر لضف نع

 سدجا اذه نم ناك امو ,نفحلاو

 ةيناَمّرلاو ةّيقاّمّسسلاو ةّيمرصحلاك ةدعملا يّرقي ام لك : تالايخلل ةعناملا ةيذغألا

 نوكي نأ يغبني كلذ «؟!!)عيمج يفو هةيلَجْرْفَسلاو ةيحافتلاو ةيسابحلاو ةيكشرزلاو
 ةرفسكلاو ؛ينيصرادلا هلباوت نوكت نإو «ةريثكلا ناهذألاو مْسّللا نم نيمّسلا ْمَدَع

 َدوُبك نإف (519نيركبشملا امأو ءابوطرم هئدب ناك نمل ليبجُنّرلاب سأبالو «ةسبايلا

 ىلع صني «ٌسيئرلا ٌحيشلا»و ؛لفلفرادلا عم ةصاخو اهسّيُيل ةدّيَج مهل اهّموحلو ٍزِعامل
 مامُيلاو لّجحلاو بنارألاو نالزغلاك «ءشوحولا موحل ضعبو «لّبَجلا زعاملا ٍدِبك

 ةدرفم رّمغَّصلاو ينيصرادلاو ليبَجْنّزلاو يَرُملاب ةبّيطملا موحللا هذبب تاجهابطلاو

 ةيذغأ ٌرثكأ مهتيذغأ يف ٌدمتعاو ءزوجلا نهد وأ «نوتيزلا تيزب ةيلقم نكتلو ؛ةعومجمو

 .مهريغو مهلاقلأو مهلوقُب يف كلذكو «جازملا نيدوُربملاو ةيِمُعلَبلا ضارمألا باحصأ

 «مهتجِزمأ بسحب مهُئيذغأ نكتلف مومعلا ىلع لايحت ريغ نم رّظنلا يفيعض امأف
 رظَنلا يروقي هنأ هلكأ ىلع (سيئرلا حيشلا) صني : اشاحلاو «مدقت 5 هاضتقمب دحاو لك

 .هََمَلَظ ليزيو «هظفحيو

 .«نيركفشملا» لصألا يف (510)

 .(عيمجو» لصألا يف (511)
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 را ىلا د هم مع 0
 بيطيو «نيترم قلسي مجلسلا ذخؤي : مومعلا ىلع ًأدج رظنلا يّوقي قيلس ةفص

 يشي هنإف «لخ ٍريسيب لكؤيو ءيَرُم وأ يناردنأ ,حلم ٍريسيو ءيتيزو لدرخ ريسيب
 - ىوعي هرظن نإف ءًاجداس موي نيعبرأ هلكأ مزل نم نإ : لياوألا لاقو ماعطلا .ادج
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 متر

 يرق ١ جرجا ىج
 ىيسموزل) ن١ سكش)

 يياييامي , [ 110 تحيي تع تأ . نواح

 ا ف

 نيدوهجملاو «سييلا طرف

 ٌبيطزتلا مهيف دصقت نأ كلذو «مهيذغت نميف دمتعا ام َّدض ءالٌؤه ةيذغأ يف دمتعا

 ٍِقارْمألاب نوكي اذهو ءسّيلاو ٌرحلا ىلإ تفّرحناو مهُمَجَرمُأ تّجرخ ام ةبسنب كيرْبتلاو
 صينانخلا نم يلوحلاو ٍنأْضلا محل فيطلو نالْمُحلاو .جاجدلا قارمأ ةصاخو «ةَمِسّدلا

 ىلغأ اذإ ءمتْعلا ٌبيلحو «ةّيوادوسلا ضارمألا باحصأ يف ركذ ام مهتيذغأ رثكأ لّعجاو

 .منغلاو زعملا نبل ةصاخو رثاخلا نبللا كلذكو «مهل ًاعفان ناك ركسلا عم

 ٍناصَقُت نم عفانلا : (ةيطارقبلا تاحلاعملا» نم (512)ذ وخأملا لقابلا] وشح ةفص

 ملاسلا ٌحيحصلا رابكلا ءالقابلا ذخؤي «سبّيلا نع ةثداحلا ضارمألاو ةَّيْطَيَبلا ةّيوطرلا

 ُنهدو ُبْذَعلا املا هيلع ٌبصيو ِةَديِدَج مارُب ردق يف لعجُيو رشقي (؟13)ةفآلا نم

 لزني مث ءأرهتي ىتح قفرو لهم يف ©'ة)اضعلا رانب ىلغيو هرْدِقلا ُسَأر ٌبّيطُيو ءزوللا

 يف ديزي اذهف ءهنم قار ام (52!5)ىشُْحُي مث ءوتحلاك ريصي ىتح برضُيو ٍرانلا نع
 .ةدام ريغب ثداحلا عادلا ُنكسُيو «فّشقتلا ليزُيو «نيعلاو سأرلا تابوطر معيمج

 .س نه طقس (512)

 .ةفآ نم ًالدب «سوسلا» ب يف (513)

 .ءىفطني ال ًاليوط ىقبي هرمجو ءبلص هبشخ «لثألا نم رجش : اضغلا (514)

 .اشحني : لصالا يف (515)
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 رار و لل 3 ءا مام : سالوك هم سف
 متَعلا بيلحب خّبطيو «قّديو ءريعشلا كيرف ذخْؤي : ءاذغلا ةديج مهل ةيلطيه ةفص

 .عفان هنإف («لمعتسيو ءركسلا هيلع ىقليو

 ةديفم ءابتج زمأ ةبوطرو اهتَّذل نم اهولكأ (61؟9ىعدا ام ىلع ةّيوشملا ريزانخلا ٌحارفو

 قولسملا ذإ «قولسملا نم رثكأ هّئبوطر محللا نم يوشملا نإ : ليق دقلو ؛كلذ يف

 : ىري مهضعبو .هتدلج تحت ةظوفحم هئابوطُر ىقبت يوشملاو هِقْرَم يف هئابوطر لحني
 .هنطاب ىلإ ٍحْضْنلا لوصول فخأ ةيوشملاو .ةييماملا تابوطرلا لحي ءقّرَملا نأ

 .(اهيلكا وعدا امو لصألا يف (516)
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 يرجي لج
 ىصسموز) ند» سكس)

 يييييي . رح ىودديد ا هأ . نورد

 نوثالثلاو عساتلا لصفلا

 َنهِدالوُأ نيعأ تّضرَم اذإ ءعضارملا ةيذغأ يف
 جيندرولاو ٌدمرلا مهل ضرع اذإ ,نيموطفملاو

 ٌحلاص نوكي امب ءمهئابلأل ةّردُملا ءايشألا مهتيمح عم عضارملا ةيذغت يف كّدصق نكيل
 ءاهركذ مدقملا تاجابذيفسإلا لثم ءيدَر طّلحت الو ةَقاَررَح الو ةَّدح هيف نكي ال «ةيفيكلا
 ُراَمَص هعم ّيَقَملا فطقلا وأ قولسملا خانافسإلاو «ممل ٌعفان تشرمينلا ضيبلا ئاَفِصَو

 يف ةّروكذملا ريوازملا ٌرثكأو ءاّدج ربخلا عم ٍديقعلا ٍزْوللا ٌبلقو ءجيضُت ٍريغلا ضل
 .مهل ٌةعفان ةيوارفصلا ةداحلاو ةيوَمّدلا دامرألا

 ىاثقلا رزبو «خيطَبلا رزب بيلحي مطرقلا بح وأ شاخشخلا َضَوِع مهّماعط لّعجاو

 ريغصلاو «ءيضارضرلا ّيرطلا ِكَمّسلاو ميرارفلا ىلإ مهلقنا رمألا رخاو عقلا رزبو

 سنودقملا مهلقب لعجاو ةَقيطللا موحللا ىلإ مهلقنا مث ,نالْمِحلا فارطأو «يّيرجلا نم
 «قتسفلاو «حولمم ٌريغلا ٌروللا : مهّلاقنأ امأو ؛عيضارملا ءاذغل ًاَدج ٌققاوم نبْلل ردم هئإف

 رب اهيلإ فيضأ اذإ ةصاخو «ةديج نمل ةلقب ٍرْربلا ةوالحو ةّيدْرَولاو ةيعْرقلا ىولحلاو
 .ّرماو ولحلا ىرثّمكلاو ُوْلُحلا حافتلاو ُصاَجَألا مهتهكاف لعجاو «عزقلاو ءاّنق ٌرزبو خيطَب

 ةافصم يف َكَعْدُيو ةَقلَس فصن قلسي شاملا دعْوي : ًاضيأ مل شاملا ةرّوزم ةفص
 هلاثمأ ةثالث هيلع ىقليو «رودقلا يف ىقليو أرارم لَّسْغُي مث «ريثقنيل بشح ءانإ وأ ساحن

 نإو «هيف اهَقْلاو .جّريشلاب اهْصّمَح َةّلصَب نم ًاليلق د مث ءجضْنَي نأ ىلإ خّيطيو ءءام
 .حلملا ليلق نكيلو ىارضخلا ةرفسكلاب هييطو احلاص ناك ًاضيب هيف ٌصقفت نأ ٌترتخا
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 ذم نذإف «ةبطرلا ٌدامرألاو جيندرولا مه ضرعُي ام رثكأ نإف ُنايبصلاو ٌميطافَملاو

 ىلإ نوليمي ام رثكأ مهو «ةّيوارفصلاو ةبُكَرُملاو ةيوّمّدلا ٍدامرألا يف ركُذ ام مهَتّيودأ

 مهو «يجرفسلا نيبجنكسلا دعب مهّيطعي نأ حلصيو «تشرمين هنم اوطعيلف ءضايبلا

 .عرقلاب نكيلف ءزرألا ىلإ نوليم

 ّجْضْنْلا براي نأ ىلإ ٌحبطيو فاطل عّطقي رْسَقَملا ولحلا عرقلا ذخؤي : ةيعرق ةفص

 ركسلا هيلع ٌرَّذيو لزنيو رَّشَقُملا زْؤّللا ٌبيلح هيلع لعجي مث هيلع ىقليو زرألا لسغيو

 .لمعتسيو «دزربطلا

 هيلع رورذملا رشقملا صامتلالاو «نئولحلا يرئّمكلاو حافّتلاو روُرْعّرلا مهلقن لعجاو

 نييوارصلاو نييومتلا ٌريبادت رثكأو ءدرَولا ءام يف عقتملا ربما ٌروللا مهْلَقنو ءركسلا

 .دينافلاب مهلغشاو محل عفان

 ام ةبسن نم هّبحاص ّدغ ضَرَم لكف «ةّيفخلاو ّسحلل ةّرهاظلا ضارمألا يقاب امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءدَعست ركذ اميف ريبدتلا نسحب كيلعو ءهسنج نم َرِكُذ دق نوكي
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 ممل
 لع

 متر

 يلج يري لج
 ىسصسمور) َنيد) سس))

 اييناياي ارحب _ 1037 ن1 كارحب حور كا ج00 11

 افببإ

 هماسقأ فاالتتخاب ,عادّصلا باحصأ ةيذغأ ىف

 ةطنحلاو ريعشلا (517[(قيوسو] ءابف : ةدام الب عادّصلا باحصأ ةيذغأ امآف

 وأ لخلاب وأ «نامرلا ءامب لوسغملا يراّوحلا زبخلاو ءمجلئلاب نيدّربملا نيلوسغملا

 .ةيفطتلا وق هنإف «بئارلا ٌقوف وفطي يذلا ءاملاب وأ ءمرصحلا (؟120[ءاع

 رزب اهيلإ فيضأ نإو «دزربط ركس امهلثم عم عرقلا رزبو «رايخلا رزبب نولقتيو

 :نامرلا ءامو مرصحلا ءاك ةدرابلا ضيماوحلا نم ةذختملا تاعانصلاو ءأديج ناك جفوفلا
 د 0 0 7 2 1 . . ,

 تيتف ىلع بصو «زوللا ٌبيلحو ركسلا اهعم طلخو ءاهب تملع اذإ اهوحنو لخلاو
 : كا ىلا م 5ع 7 37 َ ١

 .عفنلا ةغلاب تناك ( عنعت

 حلملاب ةّبيطم اهيف عضوتو «ةدرابلا لوقبلاب حجيرارفلا ىشحي ناب تاصوصملا امأو

 عفنيو «ةيشحألاو ةّيرطألا ىلع بصتو «ةبذعلا ناهدألاب اهمّسَدُيو زوللاو عنعنلاو ريسيلا

 نامّرلاك ةدّربلا هماسقأ عيمجو «عفنأ ُضياحلاو «بئارلاو «؟5199»تساملا لكأ نم

 صاجألاو لّجرفسلاو يدنهلا خيطبلاو يماّشلا توتلاو شوشملاو ينيصلا ىرثمكلاو 4 + :٠ : 1 تا - 2 عاش 8 ل
 قلّسلاو ضامحلاو بالْبَللاو ,خانافسإلاك لوقبلا نم نطبلا نيلي ام لكو «جلثلاب ةدربم

 .بن نم ةدايز (517)

 .بب نم ةدايز (518)

 .هتضومح دتشت مل يذلا بكارلا : تساملاو «بسام» لصألا يف (519)
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 ءاملا اهنع بوبصم ةقولسم يربلا ءابدنهلا وهو 520(2نوخرطلاو ءابدنهلاو ّنسَحلاو
 يوق رايخلا بلو ءشاملا عم عزقلاو ةرفْسُكلاو لَحلاب ةّيطم ةيناهلا ةلقبلاو «لوألا

 تيماملاب ءاَقْمَحلا َةّلَقَبلاو تيساملاب عرقلا نم ذّحت يتلا دراوبلا بورضو ءادج ةئفطتلا

 .نامرلا ءامو مرصحلا ءامبو

 رَّشَفُملا زوللاو ءعرقلاو ءيدنه رمتاو ءصاّجنألا ءامب : ًةسباي ةعيبطلا تناك اذإف

 ,سايبرلاو حافتلاو ,مرصجلاو ءَناَّمُر بلا ءاهف ةَقِلطنم ةعيبطلا تناك نإو ءرّكسلاو

 وهو  يدنمهلا بيبزلاو سيراب ريمألاو :قامّسلاو ءرمحألا ّجَفلا يماشلا ٍتوتلاو

 .ةصوفعو ةَضومُح هيف نأل  دوسألا

 ابرملا كامسألا امأو «ءاملا نيعلا يف ناك نإ ةّضومحلا ةلق كلذ معيمج يف ىعاريو

 . .ريغ ال جابكسف

 ,قلّسلاو ءسْحلاَو عْرَقلا نم ٍذَحَتملا ِكَسوبنسلاب كيلعف مونلا يف ةلق هعم ناك نإو
 فاضُيو مرصحلا ءامب وأ ءسيراب ريمألاو ؛نامّرلا ءامب ُصّمحيو قّلسُي رايخلاو ءفطقلاو

 ىلقيو «زوللا نهدب نهديو «قيقرلا رمتْخملا ٍزبخلا يف فليو ءزولو شاخشح ليلق هيلإ

 . .جريشلا يف

 غارفتسا ةرورضلو «تارؤزملا نم مدقت امب ءالؤه نوذغي : ةدامب راحلا ٌعادصلا امأو

 دوجأ يدنه رقتاو ءٌصاَجألاو جرادلاو ٌجويهَطلاو «ُجيرارُفلا اهيف مهل فاضي مهنادبأ

 .يدام ريغ وأ ايدام عادصلا ناك ءاهلاهسإل

 نم قاشنتسالاو ءِقورُعلا ءالتماو هْجّولا رارمحا عم يذلا عادصلل عفني ُدرابلا امأو

 مهل عفان مدقت ام ىلع ٌلَحْلاب رّشقملا سدعلاو (ٌعفان ًّماعطلا يف اهاخدإو ةرَمْسُكلا ءام

 . مونلا بيقع عادصلا هداتعا نملو

 ايالقلاو تانّجطملاو تاجابذيفسإلا مهل حلصي ةدام ريغب درابلا ع ادّصلا باحصأ امأو

 راغصو ةيوافألاو لباوّتلاو لّدُرَخلاب لمعي اميف ةفّطلملا ةيذغألا هنم يدامللو .ةلبوتملا

 .(نوقح رطلا» لصألا يف 520١(
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 ٌولقملا رمحألا محّللاو نوّمكلاو تيزلاب صّمحلا ًءام حلصيو هةيلّبَجلاو ةّيربلا ٍرويطلا

 ينيصرادلاو لفلفلاب رزبملا تيزلاب

 لومعملا قلّسلاو صّمحلا ءام هماعط لبق مّدَقُت نأ هل حلصي ةسباي هّيعيبط تناك نمو

 تيرزلا نهدو ؛.خيبطلا رئ اس نم هل قفوأ ٌتاجابذيفسالاو املا نوتيزو يّرملاو لّدرَكلاب

 مهعفنيو «ةرارحلاو ٌنيحستلا ديرأ اذإ زوجلا ُنهدو «ةداملا ليلقتو فيفختلا كيرأ اذإ قفوأ
 ةّدورب نم عادص لكل عفان هنإف ناحل ءاما نوبرشيو ءيلْصْنُعلا نيبجنكسلاب لقتل

 موحل ةصاخو محل ٍديصلا ٌموحلو ءًامامحتساو ًابرش ةدام عم عادص لكو ,حير وأ
 عارو ءايواركلاو نوّمكلاو باذسلا مهماعط يف ىقليو بابكو ارزبم ءاوش بنارألا
 باحصأ يف ءاذغلا نوكي نأ يغبنيو ءادوجوم ّمَلُألا ناك نإ نيعلا عاجوأ كلذ عيمج يف
 .ةيفيك ُحلصأو ةيمك لقأ ةدام نع درابلا عادصلا

 هيلع ىقلُيو رشقي ءدوسألا صّمحلا ذحؤي : يداملا ٍدرابلا عادصلل جابذيفسإ ةفص

 رْدَقلا ىلإ هنم وفصي ام ُداعيو ىّفصيو ءفصنلا ىقبي نأ ىلإ خبطيو «ءام هلاثمأ ةثالث
 نهد وأ ارضنا ةبح نهد وأ مُّطَرَلا بح نهد ٌريسيو قلسلا ٌعالْضَأ هيلع ىمليو

 ريسيو ليبجْنّزلاو ينيصرادلاو يكطْصَملاب بّيطيو «لسلا ٌجُمضني نأ ىلإ خبطيو هنزل

 .لمعتسيو «لزنيو «بادس

 نوسينألا مهزبخ يف لعجُيو «هباب يف روكذملا رّبَدملا حلما نم مهُحلم نكيلو
 .يكطصملاو .

 .ةدرابلا ضارمألا يف ركذ ام مهئوالحو مهلقُتو مهّلقب لّعجاو

 ٍضيب لثم نم «فحخو لادتعاب نوكي «سبايلا عادصلا باحصأ ةيذغأ امأو

 نم محللا ءامو ٍركسلاو زوللا نهدو ءاشنلا نم اسحلاو ريعّتتلا ِكْشِكو تشرمميتلا

 .لجرفسلا مام اهيلع شوشرملا يْدَجْلا ةّبقّرو جيرارفلا رودص

 نوكي :غامدلا عضل عامجلا بيع تدحي يذلا عادّصلا باحصأ ءاذغ يف
 نالْمُحلا موحلو «نّيللاب ةّيورضملا سيارطلاك ًاريثك ًٌءاذغ نَدَبلا وذغت يتلا ةيذغألاب

 يف ققشيو «ةبّيطلا لوقبلاو هكاوفلا اهفاوجأ يف لَعِجُي ةّيوشملا ةنّمسملا .جيرارفلاو

0711 



 .نْيَعلا رمأ يف رظنلا عم مهل ةديج اهّموحلو جاجّتلا محشو ٍزوللا نهدو ءمههوجو

 جاجدلا ىلإ ءالؤه نورقتفي : غارفتسالا ٌبيقع عادّصلا باحصأ ةيذغأ يف

 .تشرمينلا ضيبلاو عّضْرْلا فارخلاو نمسملا

 ٍديمسلا زبخلا بابل نم ٌءاسح مهل دخت : ةدعملا ةكراشمب عادّصلا باحصأ ءاذغو

 .دزربط ركس ريسيب لح ّرملا نامرلا ءامب

 ءامو ؛ٌسخلاو ءتشرّممينلا ضيبلاو ءلوسْعَملا زبخلاب : رامخلا نع عادصلا يوادو

 شاخشخلاو ءاقُمَحلا ةلقب ٍنابضقو «ةيخولُملاو ءفطقلاو «سّدَعلاو ءبئّركلاو «جنرانلا

 ءٍريعشلا ُكشكب ٍذختملا .عنعنلاو ءيضارضرلا كمسلاو ,.جيرارفلاو «ءادجلاو ,بطرلا

 .نْيعلا عاجوُأ لاوحأ يف رظنلا عم كلذ عيمجو هكاوفلا بوبرو

 ةرّوزملاو ءريعشلا ءامب نْوَذغيف«ةبرضلاو ةَطقّسلا نع ٌعادصلا مه ثدح نيذلا امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «عفان ءايموملاب نيرورحملل ةروكذملا

 .هلل دمحلاو هرسأب ٌباتكلا مثو «نيدابارقألا ّمت
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 : بطلا رمأ يف ابيلع حلطصملا ليياكملاو نازوألا ركذ

 .يسنالقلا نبأ شانك نم كلذو

 ليقاتم ةعبس ليقاثملابو ءمهردلا ثلثو فصنو مهارد ةرشع مهاردلاب : ةيقوألا
 .لاقثم فصن و

 .لاقتم سدس فصنو ليقاثم ةعبرأ ليقاثملابو .مهرد عابسأ نيثالثو ةتس : راتسالا

 .لاطرأ ةسمخ : قيربالا

 ..طيرارق ةثالث : ولوبول

 رشع ةيناثف ليكلا ف امأ .ليكلا يف لمعتسيو نزولا يف لمعتسي (521)اتوشكا

 .طيرارق نامت نزولا يف ناك نإو .ًامهرد

 .طيرارق ةتس : ةينانويلا هالقابلا

 .ًاطاريق رشع ينثا : ةيرصملا هالقابلاو

 .ةيطبنلا ةزوجلاب اهبتنع ىنكيو «لاقثم ةقدنبلا : ضعبلا دنعو ءمهرد : ةقنبلا

 .ًالطر نورشعو ةعبرأ : ةقلطملا ةرجلا

 .ةيمور طاسقأ ةتس : ةريغصلا ةرجلا

 .«نفاثوسكا» 441/3 نوناقلا يف (521)
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 ..ليقاتم ةعبرأ ضعبلا دنعو «تايمخرد ةعست : ةقلطملا ةزوجلا

 .لاقثم : ةيطبلا ةزوجلا

 .نايمخرد : ةيككملا ةزوجلا

 .لاقثم يثلث نزو : رحرحلا

 .نالاقثم : ريغصلا اماكلا

 .ليقاثم ةثالث : ريبكلاو

 .لاطرأ ةثالث : اقسوحلا

 .(522)لاطرأ ةينامث : قيرودلا

 .نيهاوج ةينامت : يقيلاطنألا قروّدلا

 .ةيمور طاسقأ ةتس : نيهوجلاو

 .ةيقوأ نيرشع مهضعب لاقو .فصنو لطر : يمورلا طّسقلاو

 ,هرك 523) يقيلاطنألا طسقلا كلذكو (5230[ةيقوأ رشع ةينامث : يرصملا طسقلاو]

 .ةيقوأ نورشعو ةعبرأ : يطبقلا طسقلاو

 .مهرد : ضعبلا دنعو «ءفصنو ليقاثم ةسمخ : رَدَمْلا

 نوكي نأ هبشي مهردلا نإ «بطلا حاتفم» ينو («دنه نبا جرفلا وبأ» ذاتسألا لاقو .

 قوقدملا ءاودلا نم عباصأ ةثالث هلمحي ام نأ : ًاضيأ هيف َدّروُأ دقو محردلا نع ابّرعم

 ةتس فّكلا هلمحي ام نأو «تايمخرد ثالث هئزو نوكي ءلَمّتلاو ةفخلا نيب طّسسونملا

 .تايمخ رد

 .ًاراتسأ دورشعو ةسمخ نيماشلا

 .لاطرأ ةثالث نوناقلا يف (522)

 .نوناقلا نم هانححصف «يكاطنألا : لصألا يف (523)
 .ب نم ةدايز (ى 523)
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 .ةيقوأ رشع ىنثا اهنم لطر لك ءالطر نوسمخو ةئام : نوقيلاطا

 نزو وهو «طاريق فصن «2©جوسطلا يلوطوقلاك يتاوأ ةعبس : نولوطوألا

 ْ .(525)تاجليك ةثالث : ليكلا

 لاطرأ ٌةعبرأ ةجليكلا : ليقو َّنرَّملا سادسأ ةسمخ اهنأ : نينُح ركذ : ةجليكلا
 .نانمأ ةتس ليكلا

 .طاسقأ ةتس : ريبكلا زوكلا

 .طاسقأ ةثالث : ريغصلا زوكلا

 .مهرد ةياثلث : ةليكلا

 .لاقثم عبر ىلإ مهرد عبر : ةمركلا

 .فصنو مهارد ةتس : شابكألا

 .نالطر : قلطملا نمل

 .ةيقوأ نورشع : يمورلا نملا

 .ةيقوأ نوتسو نانثا : يكلملا نملا

 .ةيقوأ رشع ةتس : يرصملاو يقيلاطنالا نملاو

 نأ : يرمقلا روصنم يبأل ريونتلا باتك نمو .فصنو نانمأ ةعبس : يكولملا

 .تاجليك ثالث يكولملا

 .نملا سادسأ ةسمخ : ةجليكلاو

 .تايمخ رد ةتس ريغصلاو «قاوأ ةثالث : ريبكلا (526نيرطتسملا

 .(حوسطلا» لصألا يف (524)

 .«تاجلتكو لصألا يف (525)

 .نورطسم : نوناملا 2 (526)
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 .(527)نيلاقثم سبايلا ءاودلا ةقعلمو «ليقاثم ةعبرأ : نوجعملاو لسعلا ةقعلم

 .ليقاثم ةثالث : ةاودلا

 مهارد ةعبس لاطوسلا نأ (جرفلا وبأ» ذاتسألا دروأ دقو «ناتيقوأ : لطاوسلا ليق

 .اراتسا ضعبلا ديعو

 .ًاضيأ ةفدص ىعدت يهو «قاوأ ةعبس : ةريبكلاو .يقاوأ ةثالث : ةريغصلا جر ١

 .اطاسقأ رشع ةعبرأ يهو «ةريغصلا ةرجلاك : سيلاطورسلا

 .راتسأ عبرو ريتاسأ ةعبرأ : ةقلطملا ةجركسلا

 .فصنو امرك : (؟2ة)انوباسلا

 .نيقئاد ىلإ مهرد عبر : بطلا حاأتفم قو «لاقثم ثلث ىلإ لاقثم عنبر : امرقلا

 .ليقاثم ةتس : سونانقلا

 .ةقعلملا وه : راجيلفلا

 .ليقاثم ةسمخ ليقو ءدحاو للاقتم : راجنلقلا

 .ليقاثم ةعبرأ : ةهوحلا

 .ناطاريق ةيماشلا وفر

 .ناطاريق : مرا

 .«ايوبوسلا» س يف (528)

 .اهقرزب ةبونرخلاب دارملاو «هيونرخلا» لصألا يف (529)
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 .ليقاثم ةعبس : اساب

 .الطر نورشعو ةثاه : راطنق

 .رابكلا نانمألا نم ًانم نورشعو ةسمخ : زيفق

 .ًالاقثم نيعبسو نيتنثا : ليطوق

 .ليقاثم ةعبس : ريونتلا يفو .قاوأ ةعست : يلوطرق

 : نوناقلا يفو] فصنو لطر ضعبلا دنعو ءالطر نيينانويلا دنع : لسعلا طسق

 فسوي شائك يفو «ةيقوأ رشع ةينامث نوكيف 2530[فصنو لطر مورلا دنع ط...دلا

 ةينامثو ةثام يهو «ةيقوأ رشع ينثا «لطرلا فصنو نالطر لسعلا طسق : رهاسلا

 .ًامهرد نوثالثو ةثام ليقو ءمهرد عابسأ ةعبرأو ًامهرد لورشعو

 .نانمأ ةعبرأ : عاصلاو

 .هلل دمحلاو «ليياكملاو نازوألا ركذ مت

 .ابن نم ةدايز (530)
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 اقرع رشع ةعبس يهو ؛ةبقرلاو سارلا قورع



 اقرع رشع ينثأ يهو نيديلا قورع
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 مَ
 َيرج»

 ىصسمورز» َنيح١ سس
 ييتابر# يربي ينيب“ ردح ص كدي كرك عل

 ةيبطلا نازوألاو ليياكملا ريداقم لودج

 مارغلاب ةلدعم فلؤملا اهركذ يتلا

 ةدحولا

 لسعلا بابأ

 قيربا
 راتسا

 نوقيلاطا

 شابك
 (لايكم) اتوشكا
 (نزو) اتوشكا
 ةيقوا

 نولوطوأ
 سهوأ
 ايايأ

 اساب
 ةينانوي هالقاب

 ةيرصم هالقاب

06050 

 ًايئابفلأ ابينترت ةبترم

215 

5 

23235 

 7س

29 

 الطر
 لاطرأ

 ًامهرد

 الطر 0
06,5 

18 

 اههرد

 ارد

 طيرارق
#2 

 اههرد 10 5
6 7 

7 

15 

 نحب مر ربل ا يريح تع

 قا وأ
2 2 

 ةيقوا
5 

 امل انليدعت

 1ظ11ظؤ15ظ03

20107 

114 

60 

20,611١ 

108 

14 

313115 

25 

2102 

11 45 

315 

1.8 

2,6 

)6 

3,71 

2218 

30 4 

18 

45 

602 

 مارغلاب

 دنعو

 4,5 ضعبلا



 ةدحولا

 ةبونرخ

 فلؤملا هركذ يذلا اهرادقم

 لاطرأ

 ونوم همه هاه و عداه عاه ع هاه م هاج عاش عا سا ه8 هاش

 ًادحاو ًاراتسا
 نانمأ 4

 طاريق

 1 ىلإ لاقثم
6 

 دنعو ءالطر 5
 ةيقوأ 20 مهضعب
 يواسي وهو

 الطر

 ةيقوأ 24

 مارغلاب اهل انليدعت

1845 

18 

6) 

 مهضعب دنعو ١6

 مهضعب دنعو 18

17 

3171 

16 3 

02 2923 

12 41 

8 1 

6 

5 0 0 2 

 2ط'0ذ

1+5 

227 

553,7 

14 

 ضعبلا دنعو
 ضعبلا دنعو

6 3 

4 0,1 

 ةقعلم : رظنا

 0,992 |0,792  «نيقناد ىلإ مهرد

1,5 25 

 مهضعب دنعو 4

60237 

84 

681 



 ةدحولا

 لسع طسق

082 

 مارغلاب اه انليدعت فلإملا هركذ يذلا اهرادقم

 دنعو الطر 1

 1 ل مهضعب

 كنعو ءالط
 2 1 مهضعب
 2 هلط

 اص 05
 دنعو «ًالاقثم 1

 هلام .

 ةيقوأ 5

 ليقاثم 3

 نالاققثم 2

 ل مهضعب دنعو مهرد 1

 لاقثم 4 1 4

10019 

61 4 

 مهصضعب دنعو

 مهضعب دنعو

3 11 

205 

 دنعو 45

 22,5 مهضعب

52152 

27 

48924 

4 0,1 

324 

08 

15 

9 

 دنعو 002

 مهصعب

5 . : 

4 489 

1582 

4 4 

2213 

 دنعو 8

6539 
0,4 

3 205 

4,5 



 مارغلاب امل انلي دعت

24+15 

1315 

53,25 

62 

489 4 

18 
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 عقر 8

 ئلقض» .سرجتا» ىج
 نى يموت يما سكس

 يضايبايخيب ل عجل بز هت يحي عج م تن ١ جا

 كلا كتمح رب نع بر ب (محرلا نمحرلا هللا عسلا)

 هفلآ] ١ 53 :

 نم ىلع بجيف ءَنيَعلا ضارمأ تاجلاَعُم رثكأ يف ءايرورض ٍدصفلا رمأ ناك امل هنإ

 هيلإ تاقوألا ّضعب ةجباحلا وعدت دق هنإف ءًافراع هب نوكي نأ اهِتاوادُم نم ًائيش ىطاَعَت

 هيف تالاقم ةَّدِع يف لوادجلا هذه (532تعمجج كلذلف ًارضاح هب ًاريبخ نكي ملو

 .لهسأ بولطملا ٍقرعلا ٌدوجو نوكيلو «باتكلا اذه ةبسانل

 رعضوم يف دصفت ال نأ : يهو دصفلا لبق ُبجت يتلا طورشلا ركذ مّدقأ كلذ لبقو
 الإ ًائماط الو ًالماح ةأرما الو ًاريبك ًاخيش الو ًاريغص ًايبص ديصفتو ْمِلَكَت الو «رحير

 نذإب الإ ًادبع الو .هدلاو نذإب الإ دلو دصفت الو «قؤاح بيبط نذإب «ةيعاد ٍةرورضل

 ضّوريو هنيللاو ةبالّصلا نيب ةياقسلا ديج ًالدتعم ًاطئسوتم ُعضبما نكيلو مالوم

 دوجي نأ يغبنيو ,باصعألا نيبو (؟3ة)اهنيب قّرفيل قزعلا سب يف ةبابَسلاو ىطسولا

 ٌوضعْلا رّدخيل : ىرخألاو ىملألاب مّدلا بادتجا : اهدحأ ,عفانم ةثالث هيف نإف كسلا

 .ةيرضلا سحيف ءٌقْرِعلا ققرتيل : ةثلاثلاو .دنصَقلا مّلأب سحي الق

 لعجعتلو ءيرصملا جازلا ةصاخخو (ةَبكر مو ةدرفم مّدلل ةَعطاقلا ةيودألا هّئبحص نكيلو
 وأ ِهجَولا يف ٌدصفلا ناك نِإف «ةقوبطم عباصأ ةعبرأ رادقم دصقلاو ٌّدّشلا عيضوم نيب

 اَمَقلا ةهج نم لتفُيو «ةّبقرلا ىلع عضوي نأب «قفر تح ليدنمب ةبقرلا تخف ,سأرلا
 .نيب قرعلا نيبتي ىتح

 .ةرثو ةققوو ةزمغ : دصفلا فيرعت

 .انتادايز نم ناونعلا اذه (531)
 .(تعمجأ» لصألا يف (532)

 .«امهنيب» لصألا يف (533)

084 



 نإو «ةرْثتلاب هعسويف ُهباصأ له ٌرظنيلف : ةفقولا امأو «قرعلا (5342قشيلف ةزمغلا امأ
 : : ِ 0 3 و7 0 0

 رادقمب دّصفلا عيسوتل : ةرعنلاو «هتبرض عّسوي نأ ريغ نم معطلا لّس هباصأ دق نكي مل

 .تقو يف اهقيضو «تقو يف (535)ةحتفلا ةَعَس هعم راتخي دق هنأ : كلذو َقَجاَحلا

 ىعدأ اهنأل ,ةركُبو ءاتش مَّدلا دومجل عفنأو ةيقنتلا يف غلبأ اهنأل ٌراتختف ءاهّيعس امأ

 .ىشغلا ىلإ

 ُةركيو «ٌقفوأ فيصلا يف وهو ءىشغ هعم ضرعُي ام لق هنإف ةحتفلا قيض امأو

 ًاضرعف ًاظيلغ ناك نإو ؛ماحتلالا ء يطب وهو لوط دصفيف ًاقيقد قرعلا ناك نإف

 .نسحالا وهو «ءاباروف اطّسوتم ناك نإو ,ماحتلالا عيرس وهو

 ًالإو ٌرَهظي هنإف ٍةعاس دعب هّدَش ٌداعيو هلحيلف رّهظَي ملو (53©ًاديج قزعلا دش نإو

 ّدشلا دعب نإف ءٌّدشلا لبق تانايرشلا لاح رصبأو ءدصفتو ًاليقث اعيش ديلا يف قّلَعيف

 دوجأ ناك «نوتيزلا ٌتيز ناك نإو ؛نهد ليلقب دّصفلا عمضوم حّسمب نأ يغبنيو

 دصفلا لبق رظنت نأ بجيو ؛حرجلا مف يف مّدلا ٌدامعنا ميو « معطلا لاسرإ لهسيل

 .ةحصلا ظفح يف ٌتّركذ يتلا ءايشأ ةرشعلا يف

 «قورعلا نم ىلك غارفتسا هٌعبتي «يدارإ لاصتا (537قرفت : وهف ُهّدح امأو

 ةعبس ةبقرلاو سأرلا يف اهنم ءاقرع نوثالثو ةسمخ ِنَدَّبلا يف ٍةّدوصفملا ٍقورُْعلا ةلمجو

 اهنمو «قورع ةتس نيتبكرلا يف اهنمو ءاقرع رشع ينثا نيديلا يف اهنمو ءاقرع رَّشَع

 نصف اغعإو «قرع لك مسأ دنع كلذ رك ذنو 26399 راوض ريغو (538)يبراوض

 .«سلب» س يف (534)

 .«ةجيفلا» س يف (535)
 .«اقرع دش ناو» س يف (536)
 .«فرعي) س يف (537)

 .نييارشلا يه :«براوضلا قورعلا (538)
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 كلذل اهُماحتلا عّرسُيو «بلقلا نم ةديعبو ٌةقيقد اهنأل ءِبَْلَقلا نم اهؤشنمو براوّتضلا

 حرشتسو ءدبكلا نم اهآشنم نإ سونيلاج لاق «ةيلفسلا براوضلا امأو «ةيولُع يهو

 .اهركذ دنع

 :ةحّصلا طظفحل «عيبرلا لصف يفو ليعاد هل بسلا نوكي نأ هَل تاقوألا دوجأو

 ةّيمويلا تالضفلا غارفتسا دعب راهنلا (5*©ًةوحص هل تقويو «باّبشلا نس يفو

 دوصقلا نمو ًالايخو ًأروتف ُثِدَحُي هنإف هَدْعَب ِمْوَنلا نم عّماو «ةيزيرغلا ةرارحلا روهظو
 «كلذ ىلع فيطللا ىلع فيطللا نم ًامّدقم ًاعيرس هتيذغأ نم (541)داتعملا ىلإ جاردنالاب

 تالضف وأ ءاذغ ءولمم نطبلاو هنم َكايإو ,ميضبنم ريغ طلخخ نم قورُعلا ءالتما نم ابره
 .اهددعو قورعلا يماسأ (542)هذهو

 قرع ىمسيو : خوفانلا قرع : ًاقرع رشع ةعبس يهو : ةبقرلاو سأرلا قورع
 ىمسيو نينذألا يفلخ (5442ناذللا ناقرعلا «نيغدصلا «؟4)اقرع «ةببجلا قرع هَهَماَهلا

 ةفشلا اقرع ءايلعلا نيتفشلا اقرع ءناسللا قرع ءفنألا ةّبئرأ قرع ءنّْيقاملا اقرع ءملاسالا

 .نيجادولا اقرع ءلفسلا

 اقرع «نيلافيقلا اقرع نيلحكألا اقرع : ًاقرع رشع انثأ يهو : نيديلا قورع

 .نيميلسألا اقرع «عارذلا يلبح اقرع «نينايداملا اقرع ,نيقيلسابلا

 .نيباسنلا اقرع «نينفاصلا اقرع «نيتبكرلا يضباق اقرع : ةتس يهو «نيتبك رلا قورع

 ةدوصمللا قورعلا دع هناف .(ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ» امأو ءأقرع' نوثالثو ةسمخ هذهف

 امأو «لقنلا عطقل دصقت يتلا نيينذألا فلعت نيذللا نيقرعلا ريغ اقرع نيعبرأو ةثالث

 .(ةرحص» لصألا يف (540)

 .ب نم ةدايز (541)

 .ءاذه» لصألا يف (542)
 .(نيقرع) لصألا يقف (543)

 .( يفلح نيدلا نيقرعلا» لصألا يف (544)
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 يحللا 5 (545)ناقرعو ؛ناسّللا ٌقرع : يه ددعلا اذه نع ةدئازلا قورع ةسمخلا

 بِبكلا ىلع امهدحأ : ناقرع نطبلا ىلعو «ةثللا يف قرعو نَقَّذلا طسو يف لفسألا

 «نييلعألا نيقيلسابلا نم نائعبنني امهو (540نايطبألا ناقيلسابلاو ءلاحّطلا ىلع رخآلاو

 . مونلا يف سونيلاج هار يذلا ةبابّسسلاو ماهبإلا نيب يذلا قرعلاو «قورع ةعبس هذه
 .لوادجلا عضوب يدتبيلف ًاريخأ ركذيو

 خوفانلا قرع

 هعضومو «بلقلا نم هؤشنم سأرلا العأ يف ضبان ٌقيقد قرع اذه «ةّمالا قرع وهو

 هفنأ ةّبئرأ ىلع ىبملا هدي نم هماببإ فرط ٌعّضي دوصقملا نأ كلذو هّمّدَقَم سأرلا نم

 .كانه قرعلا ٌدحي اهعضو ىبتنا نيآف ورعش قلح دعب هسأر مَّدقم ىلع ةبابسلا ٌعضيو

 عادّتملاو بّرَجلاو لبُسسلا نمو هِرَعّتْشلا راثتناو علّصلا نم يهو : ةسمخ عفانملا

 .ةذوخلاب فورعلا عامل ٌتدحأ ٌمِظَعلا ٌباصأ نإ وهو ءدحاو : ًاطخلا

 هولا قرع ٍدئعف يف ركذي ام ىلع سافلاب دصفت وأ زرحتتو قط هيف دلفي دوس

 : ةببجلا قرع

 1 نام 8 ل و 0 2. نا 0 هلا -

 ءاهطسو ةهبجلا نم ةعصومو «بلقلا نم ةهوسنه «يولع ضبان قيد قرع وهو

 نييّدَحلا نم بلطُيلف ءعضْؤوَملا اذه يف رهظي مل ن !و «ىرسُيو ىنمُي ٍناتبعش هل رهظ امبرو

 .نيبجاحلا يدقع

 .اقرع» لصألا يف (545)
 .«نايطرالا» س يف (546)
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 نمو ءردّسلاو ؛عادّصلا عاونأ عيمج نمو ءراشتنالا ءادتبا نم : ةعست : عفانلا

 «ٍنافجألا ظّلِغو «بلعنلا ءادو «لّبسلاو ءبّرَجلا نمو ءدمَرلا نمو ءهّجَولا يف حورقلا

 .ةرخؤم ةصاخو ,سأرلا حورق عيمجو ؛فلكلاو

 لّضَعلا ٌباصأ نإو ءراودلاو عادّملا ٌتّروأ مْظَعلا باصأ نإ : ةسمخ : أّطخلا

 بّصَعلا باصأ نإو هرَصَبلا ةَواشغ ٌتَروُأ ءفهكلا ٌباصأ نإو ةَفيقّشلا ٌتدحأ زابكلا

 .ممّصلا ُتَروأ

 نم دّصفُيو «قورُعلا ٌرْهظت ىتح ليدنب هسفن ُدوصفملا قُتخُي نأ : هدصف ةيفيك

 نميألا بناجلا يف ٌرهظت يتلا قورُعلا يف ٌدصفلاو نّيّبجاحلا نيب ام ىلإ هيبنج ىلعأ ةيحان

 هدصَف ءادتبا نكيلو «ةمالسلا ىلإ برقأو «فيللاو لّضَعلا نم للاخ وهف «ةببجلا نم

 نأب : ةكالم وهو «سأفلاب هدصفت كنأ وأ ءيرورم عضبمب ًالوط لمْسُأ ىلإ ٍقوف نم
 وأ ةبابسلا عبصألاب هرقنتو «قزولا ,عيضْوَم ىلع لبق هانْرّوَص يذلا ةَهْبَجلا َسأف عضت
 ىلع ًاضيأ ةلآلا هذهب .خوفانلا قرع ٌدصفت دقو «ةديدش ةرقنلا نوكت الو «ىطسولا

 .هركذ مدقت ام

 : نيغدصلا يقرع

 كلذو «نيغدّصلا يف اهعضومو «بلقلا نم امهّوشنم «قاقد «نايولع ناضبان امهو

 اذإف ءيطو ليدنمب ًدوصفملا قُبخَتو «رعشلا نم ِهْيَلَع ام قل دعن غدصلا ُكِلدت كنأ
 .دادملاب اهلع مّلعف ؛ةضبان ةكرحتم يهو ْتَرهظ

 يف (5472روثبلا نمو «ةبعصلا ةقيقشلاو «مئادلا عادلا نم : يهو ةعبس : عفانملا

 ءادو ةّيَحلا ءاد نمو عْمّسسلا لقث نمو «نافجألا يف بّرَجلاو جنيدْرَولا نمو جول
 .بلعتلا

55 
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 يف ًامرو ثروأ مظَعلا. ٌعضبملا باصأ نإ : يهو «ضارمأ ةعبس بجوي : ًأطخلا

 رئولاو بّصَعلا باصأ نإو «ءربلا ةريسعلا ةقّيقشلا ثروأ لّضَعلا باصأ نإو ءهْجَولا

 لقب ثروأ«فيلللا باصأ نإو «نْبججلاو توّصلا ةلقو رّصَبلا فعضو عادملا ثروأ
 ] .عمسلا

 « ضرعلاب أرثك رمت مث ,قورعلا رهظتل ليدنمب هّسفن ٌدوصفملا قنخي : امهدصف ةيفيك

 نإو بيلا ٍلَمَع حاولأ نم نيثالثو يناثلا حوللا يف كلذ كل مدقتو ءالَس السي دقو

 .ًاضيأ اهنم (548)(حل) حوللا يفف ءامُهّيك تدرأ

 : نينذألا قرع

 ءبلقلا نم امهؤشنم ءناّيولع ٌقاقد «ناضبان امهو «نيملاسألاب نافورعملا امهو

 .نْيلْذَألا رهاظ يف امهُعضومو

 «ريزانخلا ءادتباو راودلاو ءرَدّنملا نمو «ةقيقُشلا نم : يهو ءرشع ةسمخ : عفانلا

 نمو «ةّسيايلاو ةّيطرلا ةفعّسلا نمو «سأرلاو نْيَعلاو هّجَولا يف حورقلاو «روثُبلا نمو.
 هدصف نأ ركذو «ماذجلا باحصأ ٌعَقنيو «مئادلا فاعّرلا نمو «نذألا لخاد روثبلا

 هب كّلديف ءهنم جرخ يذلا مّدلا نم ذحخأو رَسْيُألا بناجلا نم دصف اذإ ؛لاحطلا عفني .
 ءنَمِيَألا بناجلا نم ّديصف اذإ دبككلا ضارمأ نم ًاضيأ ٌعفنيو «هيف ةيصاخب كلذو «لاحّلا

 ٌعيمجو «يومد ِءالتما نع ةنئاكلا تاكّرلا ٍلَقُث نمو ءسأرلا .حورق نم ًاضيأ عفنيو
 اهّدصف ناك الإو .لافيقلا ٍدْصْق دعب ةّيولُعلا قورُعلا هذه ٍدْصَق يف عفانملا نم ليق ام

 .غارفتساو رذح ةيعاد

 «فيلو لْضَعو ٌبّصَع قورعلا هذه لوح نأ : كلذو ضارمأ ةسمخ بجوي : أطخلا

 نابرضلاو مَرَولا ٌتروأ مظَعلا باصأ نإو ءعْمّسسلا لقي ثروأ ءلّضَعلا ٌباصأ نإف

 .ةقيقشلاو َعادّصلا ٌتَروُأ فيللا باصأ نإو «نذألا يف

  2548١لمجلا باسح يف يزنعت :ل 38
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 م «قورعلا نيلي ىتح كلبتو ءنذألا كرفتو دوصفملا قنخي : امهدصف ةيفيك

 .دكدصفي

 : ها

 : نينذآلا فلو

 لّوَحلا نم عفني هدصفو ءأضيأ دصفي دقو :(54**نايرش «سأرلا مظع ٌقيصالم
 ةيرهألا باتك» يف (طارقبأ» ركذو «ةقيقّشلا نم عفنيو «ةدالولا دعب نينيعلل ضراعلا

 ,ةفعلل عطقُي نميف رهظيو «نايبصلل ًاريثك قورُعلا هذه َنوعّطقي ةَبلاقّصلا نإ «نادلُبلاو

 (سونيلاج» ركذو «هئاعدب نوك ٌربَتيف هافطصاو «مىلاعت هللا ُهرّهط دق «ءكلذب نأ نومعزيف

 دهشو جتني نكي ملو ءهلسن عّطقنا قورعلا هذه هل تعطق نم نأ ركذ (نوطالفأ» نأ
 ' (550)كلذ ةحصب هل

 «قرعلا تحت ٌعضِبملا ليدي مث ءرّهظي ىتح ُكّلديو «ُدوصفملا قئْحُي : هدصف ةيفيك

 ٌعَضِبملا رتني  بلقلا نم هؤشنم ٌقيقد ضبان وهو  عَّضْبِملا ىلع هلوصحب ملع اذإ ىتح
 عفنأ ناك ءبهذب يكلا ناك نإو «ُمدلا َعطقنيل كلذ دعب يوكي مث «نيفصن هعطقيف

 .ماحتلالا ْف عرسأو

 نإ ءكلذ يف قوتيف «نينذألا قرع دّصْق يف عقاولا أطخلاك هذه يف عقاولا أطخلاو

 .ىلاعت هللا ءاش

 : نيقاملا يقرع

 نييجاحلا ٍدَقَع لفسأ امهُعضومو «بلقلا نم امهّوشنم «نايولع ,ناضبان «قاقد امهو

 قاصتلا دنع نذألا فرط قحلي ام ءارو اهعضوم راغص قورع ةئالث 210/1 نوناقلا يف لاق (549)
 .رهظأ ةئالثلا دحأو «هرعشب

 نولتبتملا اهدصفي «نذألا فلخ نيقرع نأ لاقي ام ءسوينلاج ركني 210/1 نوناقلا يف لاق (550)
 .لسنلا لطييل
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 ٍةَواَشَعلاو رَصَبلا ٍةَمْلَظ نمو هدَمّرلا رتاوتو ,عادّصلا نم : يهو «ةرشع : عفانملا
 لوصأ يّوقيو «ةقيتعلا ٍدامرألا يفو «نافجألا يف دئازلا رعّشلا تابن منيو ءقركبشلاو
 - .ضمّنلاو فلكلاب ُبَهذيو ءلّّسلاو ةرفظلا ةدام ٌعّطقيو ءاهنم يعيبطلا رّْشلا

 ةرتشلا ثّروُأ ءنْفَجلا لّضَع ٌباصأ نإ : يهو «ضارمأ ةسمخ بجوي : أطخلا
 َمظَعلا باصأ نإو ءنْفَجلا ةكرح نالطبو رافشألا راثتتا بقعأ ءلّضَعلا باصأ نإو
 .ٌروُصاَّنلاو برغلا َتَرْوَأ

 ىلع ىرسُيلا ديلا نم كماهبإ عضت مث ءرهظيل هّسفن ٌدوصفملا قتخي : اهدصف ةيفيك

 قّمعت الو ءَألوُط وأ ًاباَرو هدصفتو «لفسأ ىلإ ٍقوف نم عّضبملا ٌعضتو نّيَعلا مّدقُم
 نقح قزعلا ةباصإ ٌةمالعو ءهِدصَق نم ّعّرفت ىتح هنّْيَع نم كّماهبإ عدت الو ثلا
 اههدصق يف عّضْبِملاب روغت نأ بجي الو ,فألا عم ُمّدلا لاس ٌبصي مل اذإو «مدلا

 .روصانلا ثادحإ نم ةفيخ

 نم هعضومو يولع «بلقلا نم هٌوشنم «ٌبراض ٌقيقد وهو .فوجألا ىمسيو
 يعني ىتح «سأرلا طّسَو يف رمي مث ءادعاص اَقلا عقومب هنأ كلذو ةَبئرألا سأر فنألا

 .فنالا مظع عم لزني مث «ةهبجلا ىلإ

 روثبلا نمو ءْنْوّللا ةلاحتساو ههْجّولا يف لكلا نم : يهو «ةعبس : عفانملا

 .جنيّدرولاو نيبجاحلا نيب ٍضراعلا .عادصلا نم عفنيو

 .اهلاوز أطبأ امبرو «ةفعّسلا هببس .هجولا يف ةرمح“ ثدحت نأ وهو «هيف ليلق : اطخلا

 ةيو «قرعلا ٌرِهظَي ىتح ؛لا يف دّعقيو «ليدنمب دوصقملا قنخي : هدصف ةيفيك

 .ًاطرش عّضْبِملا افقب
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 : نيتفشلا قورع

 «ىلفسلاو ايلُعلا ةفشلا يف ٍقورع ةعبرأ يأ «ةيسرافلاب مسالا اذه ,كراهجلا ىمستو

 بالا شئلخ اهعضومو ,يلاعألا نم دعت «بلقلا نم اهوشنمو «ٌبراوض قاقد يضهو

 .نانسألا“ نم

 رومعلا داسفو ةثللا ءاخرتساو برجلاو عالقلا نم ٠ يهو («(ةرشع : عفانملا

 نمو «اهمارؤا نمو «نيّتفشلا يف ٍريصاونلاو ٍريِساوَبلا نمو ءابيف مدلا ٍداسفو ءاهروثبو
 .اضيأ ةثللا قرع ُدّصفي كلذكو ءاهنم مَّدلا ثاعبناو .عادصلا

 .اهّرضتو ,نائسألا عوقو ٌعِرسُت اهنأ اهدصف نم ثداحلا ررضلا

 .رّحبلا نم ٌعفني هدْصَف نإ لاقي نقذلا قرعو ءاَضْرَع ُدصفُي وأ (55)ارتن رتنيو

 : ناسللا يقرع

 .ثناسللا نطاب امهعضومو «بلقلا نم امه وهشنم «نايولع ناضبان ناقيقد اممو

 فورعملا همّروو هخافتناو هروثبو هخلستو ٍناسللا عججو نم : يهو «ةتس : عفانملا

 .ةيومدلا ةتكسلا نمو ,عدفضلاب

 .اهمد جارحخإ طارفإ : ررضلا

 مفلا لخاد يف نأ : «دّصفلا باتك» يف (سونيلاج)» ركذو «بهذب ىوكيف «ريثك ٌمد

 .يبلكلا قانخلا نم عفان امهُدصفو ءًاضيأ نادصفُي ناقرع ٍناسللا تحت كلا نطاب يف

 .ناسللا يف لَقُي عقاولا أطخلاو

 .«أرثث رثني» لصألا يف (551)
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 : 6:2نيجادولا

 ' َقِبَقَرلا يسنأ يف امهُعضوم «بلقلا نم امهّوشنم نايولُع ناّضبان ناظيلغ امهو

 ظ .عبصألا ظلغ يف نائلتمم نادودمت

 .هئادعبا يف عبّسلا ءاد نمو ءوُبرلاو «ةئرلا عججوو ءيتبوصلا َةَحِب نم «ةعبرأ : عفانملا

 ,(5؟22تابّسلا نايرش امهو «حيرلا اقرع نايمسي ناقرع اهيلاوح نأ ملعا :ًأطخلاو

 امهدصف يف قوتت نأ بجي باصعأ كانهو «ٌّتوملا ثدحي اهيف ًأطخلا ناف ,قوتُت نأ بجي

 .امهيف اطخلا نم زرحنتو

 نأب امهدّصق ءامهتفرعمب قبو ءاناب اذِإ ىتح هّسفن دوصفملا ُقُْحَي : امهدصف ةيفيك

 ,نيرهاظلا نيجادولاب فرعت هذه (ةلودلا نيمأ» لاق «ءلفسأ ىلإ ٍقوف نم عّضبملا ٌعضي

 نم بريمو ءافقلا وحن نابلطيو اهيف يتلا ةهجلا ٌدض ىلإ قتلا ةلامإب امهيوقت نأ بحي
 نيرئاغلا نيجادولا نايمسُي نارخا ناقزع كانه نإف ءقئعلا مَّدقم يف رهظت يتلا قورغلا

 بلط يف اَمَقلا وحن نوكي امهدصف نم ٌرارتحالاو ّدوصفُملا حْبَذ دقف امهدّصُق نمو

 تاب وأ ماذجلا نم ةرورضل الإ (؟54نادصفي ال ناقرعلا ناذهو نيرخآلا نّيَجادولا

 .ةروكذملا ضارمألا

 : لحكالا قرع

 « ضبان ريغ ءدبَكْلا نم ه وسنه (يطسولا نم وهو .ةقذلاو ظلغلا نيب طس وتم

 ءامهماقم موقيو اعيمج امهنم ذخأي وهو «لافيقلاو قيلّسابلا نيّدِعاسلا نم هعضومو

 .دعاسلا طّسو يف يذلا قرعلا وهو ءامهدصف يف برغ اذإ
 ,1ةعنلوع العاسو. (352)

 .نييئتابسلا نينايرشلا (553)

 نييتابسلا نييارشلا نيبو ءنيجادولا نيديرولا نيب زيقلا ةرورض ىلع -فلؤمللا صرح ظحاليو

 .قعاص فيزن ىلإ يدؤي دق امم «نييارشلا دصف مدع ةرورضو

 .هدصفت ال ناقرعلا هذهو» لصألا يف (554)
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 لاعسلا نم هفالتخاو مدلا ثفنو «ةلْزَنلاو مّدلا راجفنا نم : يهو «رشع ةتس عفانملا

 .حورقلا عيمج نمو «ليمامّدلاو ءيقلاو يئثَعلاو نَدَبلا ءالتماو مجرلا ماروأو ةّرارحلاو

 عيمج نم ةلمجلابو ءاهناجيه لوأ يف ةصاخو نْيَعلا ضارمأ نمو ةرمُحلاو روبل
 .فيسارشلا نودو يقارتلا نيب اميف يتلا ضارمألا

 ةلق ثروأ «هباصأو «دصافلا أطخأ نإف ءٌّبَّصَع هتحت نأ كلذو هدصف نم أطخلا

 .ةئامزلاو ,«555)ةكرحلا

 قرعلا ٌكّيقيو ادّيج اَدش ّدعاسلا ٌدِشي نأ هيف ًاطخلا نم يقوتلاو : هدصف ةيفيك

 ملسأ ناك كلذ لعف اذإ هنإف ءِدْصَملا يف عّسوي الو ءًألوط هدصفيو ءامكحُم أديق

 دبكلا ىلع يذلا قرعلا : «ةلودلا نيمأ» لاق «لقأ ةفآلا تناكل ّبّصَعلا ٌباصأ ولو

 مهئاقستسا ٌببس نيذلا مهو « مَّدلا جارخإ ىلإ نوجاتحي نيذلا (9©55نيفشتسملل دصفي

 .عقي نأ لق اذهو «يزيرغلا دبكلا راخب مدلا ُقْنَت

 ريغ هدبكلا نم ٌةْؤشنمو «يطسولا نم وهو «يفتخما قرعلا وهو «لافيقلا قرع
 امث ٍدعاسلا ةّحيفص ىلع قفرملا ناكرحت نيتللا نيتلضعلا نيّدِعاسلا نم هعضومو ( ضبان

 يبشح ولا ٌبناجلا لي

 يف ضرعت يتلا للعلاو ضارمألا عيمج نم عفني هنأ كلذو ءرشع ةعبس عفانملا

 ءراودلاو ردّسسلاو َنايّذَهلا نم عفني ليصفتلا ةهج ىلعو «يقارتلا قوف يتلا ءاضعألا
 .فاعرلاو «ةتدحلاو «ةئّللاو «ةاهّللا للعو «سأرلا .حورقو .مهلا .ماروأو «سأرلا عزعزتو

 نمو نْيَعلا عاجوأ .عيمجو ءدّمرلاو ءاهماروأو «ةفشلا ٍريساوبو اهِلَلِعو نذألا ر.حورقو

 .حورقلا نم هريغ نم ةّمالسلا ىلإ ٌبرقأ وهو «ةرارحلا نم نانسألا عجوو ؛مدلا ٍراجفنا

 ثروأ «لّضَعلا باصأ نإف «فيلو لَضَع هّتحت اذه نإ : يهو ناضرم ٌبجوي أطخلا

 قوتي نأ بجيف «ةّدِم عّمَجَو (ٌدِعاسلا هنم َمِرَو ءفيللا باصأ نإو ديلا ةكَرح ةلق
 .كلذ

 .ركعصتماءعنذ هع يبوةءمماءعنه للشلا دصقي هلعل (555)

 .«نيقشتشملا» لصألا يف (556)
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 هب ليمب مث ءقرعلا ققرتي ىتح سْلَملاب مدلا ُعَمَجيو ءدضَعلا ّدْشي : هدصف ةيفيك

 ٍةّدلجلا قيقرلا َنيللا ٌعضوملا بلطتو .هسبحت مث ءةلَضَعلا نع دعبيل يشحَولا بناجلا ىلإ
 .ًالوط ٌدصفلا نكيلو ءهدصفتف

 قيلّسابلا ٌماروأو ؛لاحطلا ٌعفني «لاحّطلا ىلع يذلا قرعلا ٌدصفو : ؛ةلودلا نيمأ) لاق

 هعضوم « ضبان ٌريغ «دبكلا نم هؤشنم «يطسولا نم وهو «نايداملاب فورعملا العألا

 .يسنألا بناجلا لي امث ءلّحكألا نم لفسأ دعاسلا ضبان نم

 نم يتلا ىلفّسلا ءاضعألا للع نم ٌمفني اذه نأ كلذو «ليصفتلا ىلع ةثالث عفانملا

 «فزتلا نم ٌعفنيو «نيتوقرتلا ىلإ نيذه نيب اميف يتلا ءاضعألا ىلإ ٍلاحّطلاو ٍدِبكلا ٌدَح
 .قوف ىلإ لفسأ نم داوملا ٌبذتجيو

 ىشغلا ثدحي الكل هنع رذحي نأ ُبجي «يبلَق نايرش هّتمت نأ : هدصَف نم ٌررضلا
 .ٌتْوَملا ثدحأ ىّدلا ُنايرج طرفأ نإو

 ٍدادمب نايرشلا ىلع ملعيو .هدش لبق هسّلّميو دّصملا ٌعيضوم ٌسْجَي ,هدصف ةيفيك

 (557ةرفشلا قيقد ريغ ًايرورم عضبمب ًاقيلعت قّلعي لب ءقّمَعُي الو .هدصفيو هددحيل

 .ملسأ كلذ نإف «ًالوط هدصفيو

 ىمسيو «نايداملا قرع تحت يذلا قرعلا وهو : يطبإلا قيلسابلا قرع

 وهو «ضبان ريغ ءدبكلا نم هأشنمو «ىطسولا قورعلا نم وهو (ىلعألا قيلسابلا» .
 .يشحَولا بناجلا لي امم «لفسألا دْنّرلا تحت عوضوم

 ءاعملا يف حورقلاو «ةيعبرلا ىمحلاو «ةصوشلا نم : يهو رشع ةعست يهو عفانملا

 ءدبكلا للعو ءاهحورقو ةدعقملا روثبو «ةدعملا َماروأو :قورُعلا هاوفأ حتفيو «ةئرلاو
 ةلمجلابو «ةوهشلا باهذو «ةئرلا تاذو ءبْنَجلا ٌتاذو «لصافملا َمجوو ءمدلا فزنو

 .ندبلا لفاسأ ضارمألا عيمج نم عفني

 ٌباصأ نإ ءٌٍّبّصَعو نايرش هتحت نأ : وهو ناضرم بجوي : هدصف نم ررضلا

 .هانركذ ام باوصلا لعلو «ةريعشلا» لصألا يف (557)
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 ءتوملا هنم ناك «َنايرّْشلا باصأ نإو «ةبابسلاو رصنبلا نيعبصألا ةكرح لطبأ ّبّصَعلا

 .هدصَق نم ظفحتي نأ بجي كلذلو

 كلذو «هديبقت مكحُيو ءسْبْلَي ديري هنأك دعاسلا ماقُيو ءدضَعلا ٌدْسُي هدصف ةيفيكو

 قورُم ٌميمج ديقي كلذكو «لفسأ ىلإ ىرسُيلا هدي ماهبإب دعاسلا ةدلج داصفلا دمي: نأب
 ّدشلا لبق هيلع مّلع نإو .هدهجب نايرّشلا عيضوم نم زرحتيو ءاهدصف دنع ٍدِعاسلا

 عسويو «لفسأ ىلإ ٍقوف نم ءىدتبيو ايزو وأ ًالوط هدصفي مث ,دوجأ ناك انلق اك

 .عري الع ةبرضلا

 ناتبعش امه نييطبَألا نيقيلسابلا نإو نييلعألا نيقيلّسابلا هذه نإ : (ةلودلا نيمأ» لاق

 .مسجلا رئاس نم ةرثكلا صقني نأ جاتحي نمل نوكي امهُدصفو ءامهنم

 ىلع هُحضوم «ضبان ريغ ِدَككلا نم هؤشنم ؛ىطسولا نم وهو : عارذلا لبح
 .لاّوز ٌقرع هنأل ٌريِمَع هدصفو ؛عوكلا دنع ايلعلا دنزلا ةحفص

 قيلسابلا نم ةبعش هنأل «قيلساَبلاو لافيقلا عني ام عيمج نم ٌعفني هنإف : ةعبرأ عفانملا

 | .امهعفانم تفرع دقو «لافيقلل جزامم

 نم ىشخي لّضَع الو «ٌبّصَع الو ٌنايرش هلوح سيل ذإ ءهيف عوقولا ليلق أطخلا
 .هيف ًأطخلا (558)ةلئاغ

 يف هدصفب لوزي عضوم يأ ىلإ ٌرظنيو هّسجّيو «هدييقت قيضُي نأ : هدصف ةيفيك

 .ايرورم (559)ؤ رفشلا قيقد ٌعضبملا نكيلو «ةهجلا كلت دض

 ٌبهاذ ّيطبإلاو «لافيقلا ٌبهذم ٌبهاذف عارذلا لبح امأو : (ةلودلا نيمأ» لاق

 .ندَبلا لفاسأو نيلجرلا نم ٌبْذَجُي وهو: «قيلسابلا ٌبهذم

 هعضومو «ضبان ريغ «دبكلا نم هؤشنم «ىطسولا نم وهو : ملسالا قرع
 .يطبإلا قيلّسابلا نم ةبعش وهو ءفكلا ٍرِهاظ ىلع رصنُبلاو رٌصْنُخلا نيب

 .هتلئاغ» لصألا يف (558)

 .هانركذ ام باوصلا لعلو «ةرعشلا» لصألا يف (559)

666 



 .حورقلاو .ةئرلا عجوو «نمرملا دبكلا رعجوو ,نمزملا لاحطلا نم : ةعبس عفانملا

 .بلصلا .عجوو «نيّدَيلا يف برَجلاو ةدعقملا يف ٍريساوبلا نمو «اههف

 «نايرشو لضعو بصعو مظع نْيَب هنا : وهو ضارمأ ةعبرأ بجوي هدصف يف طخ
 فكلا (660)مَر ثدحأ ءبّصَعلا ٌباصُأ نإو «فكلا مرو ٌثدحأ مظعلا باصأ نإف

 نايرج طرفأ نايرشلا باصأ ناو ؛عباصألا تاكرح َرْسُع ثدحأ لّضَعلا باصأ نإو

 .رطحلا ثدحأ امّيرو «مدلا
 3 7 2 مام 0 ' 7 ع ها ارعلاو

 هفك يف عضوي وأ هفك مضي نأ ليلعلا رماي مث ىمّصعملا دشي نأ : هدصف ةيفيك

 ىتح هدلصف لبق ٌراحلا ءاملاب ُكلديو «قرعلا نيبتي ىتح ةعاس ىلخيو ابيلع ضبقيو ةركا

 ءاملا ُْق فكلا عضويو «برضلا ٌقمعي الو «يرورم رعمصمك الوط هدصفيو مري ال

 ّدشلا نوكي نأ بجيو «ظيلغ مد قرعلا اذه مد نإف « مّدلا جورخ لهسي ثيحب رتافلا

 .ةمومضم عباصأ عبرأب .عوكلا قوف دصفلا لبق

 ىرسبيلا ديلا يفو دبكلا عاجوأ نم ٌعفني ىنمُيلا نم هدصف نإ : (ةلودلا نيمأ) لاق

 ذإ «ةريسي ةكرح امهُّتكرح «نايلفُس ناقرع : نيتبكرلا يضبان قرع

 ةضيبلا ةكرحو «لوقلا مدقت دق ام «ةيلفسلا قورع ةتسلا هذه ًأشنم يف لوقي «سونيلاج»

 ,عيمج نم ظلغأ امو «نيتبك رلا ينطاب يف امهعضومو «ليلقلا حورلا نم هيلع يوتحي
 .ناكملا كلذ يف يتلا قورعلا

 نمو «ةَدُملا ةلواطتملا ٍِقاسلا «56!)روثب نمو «ينيدّملا قرعلا نم ةسمخ : عفان

 .ثمطلا داسف نمو «ةنمزملا ةقيقشلا نمو ءْنَدَبلا العأ يف روئبلا

 مرو ثدحأ مظعلا باصأ نإ : وهو ؛ناضرُم بجوي .هدصف يف عقاولا أطخلا

 .للشلا انه وهو وضعلل مزالملا ضرملا 0: ةنامزلا (560)

 .ةيقوقلا ةانثملا ءاتلاب هروعبلا» لصألا يف (561)
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 .الوط دصفيو «ةيكرلا لصفي عضوم يف نابلطُيو ءامهقوف طبري : امهدصف ةيفيك

 وه امهعضومو «دبّكلا نم امهوشنم ,ناظيلغ نايلفس امهو : (562ءاسنلا قرع

 نيّذِخُفلا نطاب ىلإ الزني مث «نيكِر ولا قح ىلإ اردحني مث «سأرلا ىلإ دبككلا نم ادعصي نأ
 ىلإ بضني مث «بُعكلا ٍقوف ىلإ امبنم دحاو لك رب مث ءقاسلا رهاظ ىلإ افطعني مث

 الو «نيلج َرْلا نم رصنبلاو رصنُحخلا نيب كارميف «نيعبصألا ىلإ نايضميو مّدقلا رهاظ

 .بعَكلا دنع الإ ًاديج نارهظي

 قرع» ةيبرعلاب نوينايرسلا هيمسي يذلا عَجَولا نم عفان هنأ وهو ءةدحاو : ةعفنملا

 برضيف «قاسلا رهاظو ٍذِخَفلا نطاب ىلإ وَقَحلا ّدَح نم ذخأي ٌديدش عجو وهو (ءاسنلا
 ٍةرثك نم عضاوملا هذه يف ملألا اذه ثدحي دقو «رارقلاو مونلا نم عنمي ًابعص ًانابّرَض

 و 2و ُ 8 د

 .نقحلاو ةيقتُملا بوبحلاو ةلّهسملا ةيودآلاب جلاعتو ءٌمد اهعم نوكي الو تابوطرلا

 .امهادح: وأ نيقرعلا نيذه نم هل عفان ٌدصفلاف ءمّدلا نم ناك ام امأف

 «نايسنلا نم مسالا اذه هل قتشا هنأ وهف ؟ ءاسنلا قرع ٌمجولا اذه يمس َمِل امأف
 : سا هَ و ع

 .هأوس ملا لك هملا ةدشل هبحاص يسني هنال

 محل ةلقل َمظعلا ٌمعطلا قحلي المل ءاهعنيو «ةدصفلا عيسوت طرف نم ٌرذحُي :أطخلا

 .قاسلا

 نم ّدشي مث «نيمومضم نيعبصأ ٌردق هضرع راون ذخّؤوي نأ وه : امهدصف ةيفيك

 نيدخفلا لع فليو أديج 52 دوصفملا طسو دش لق نوكي نأ كعب ٍناسنإلا ومح

 نم ٌدصف (ًاديج رهظ اذإو ًاضيأ ةباصعب كسلا قئوي مث «بُعكلا ٍقوف لإ يبتني ىتح

 : ةثالثلا عضاوملا هذه ىدحإ يف وهو «ناكملا اذه يف دّصفُي نأ يغبني يذلا امأو

 نإف «مدقلا رهاظ نم رّصنُيلاو رصنخلا نيب وأ ءبعكلا تحت وأ ءبْعَكلا قوف امإف

 . ناك دقف : «سايقلا» يفو «ةلودلا نيمأ» لاق ءدصَملا ٌميضوم ىوكيف الإوءملألا نكس
 ا سر

 .نييذخفلا نيديرولا نآلا نايمسي (562)
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 نكل كرولا عجو نم هعفت يف ءاسنلا دصف ُبراقي «نفاصلا ٌدصف َنوكي نأ ُبِجي
 .ةلعلا ٌمضوم هتاذاحن كلذ لعلو «عفنأ ءاسنلا دصف نأب دهشي دوجولا

 ريغ «دبكلا نم اههأشنم اظلغ لفسأ ىلإ الّرت املكو «نييلفس : 5637نينفاصلا

 .نيقاسلا ٍنِطاب نم نيبعكلا اًبكري مث نيقاسلا ىلإ نيّدِجَفلا نم الزني امهعضوم ؛نيضبان

 .ثمطلا سابتحاو ةقيتعلا نْيَعلا عاجوأو عادّصلا نم : يهو ةثالث : عفانملا

 .امهيحل ةلقل بعكلاو ٍقاسلا مظع ىلع ةفيخ ٌبرضلا قّمعي نأ رذحي : ررضلا

 نإ ءامهدصف عضوم دصفي مث «قورعلا نيبتي ىتح نيقاسلا دشي : امهدصف ةيفيك

 .نيرهاظ اناك ثيح «عباصأ عبرأب بعكلا قوف وأ هنم لفسأوأ ءبعكلا قوف تعش

 ىلع اهب ًادمتعم ةّدوصفملا لجرلا ىلع فوقولاب هٌدوصفم رمي : (ةلودلا نيمأ» لاق

 قاسلا نم يسنألا بناجلا نم بلطُيو ءضرألا نم ىرخألا قّلعتتل ةّرجآ وأ يسرك

 يتلا هبْعش ىدحإ تدصف الإو دجُو نإف «ًابعك» ةماعلا هيمست يذلا عضاوملا ثيح

 هدصفب رمأو «مانملا يف «سونيلاج» هآر يذلا ندبلا يف دصفي قرع اذهو «لجرلا ٌماهبإ ىلت
 ةبابسلاو ماهبالا نيب هعضوم «ٌبراض قرع وهو .ءىربف هدصف ّصخش هدي ناك ملأل

 .همانم يف هتيؤر نم ًاقتشم «يوارلا» ىّمسيو
 .مّلسألا دصف عفانم نم بيرق ًاضيأ عفني (سونيلاج» هلاق (564)امم . عفانملا

 .كلذ لثم هيف أطخلاو

 .فاك قورعلا ٍدصف نم داري امم اذهف

 يف ناك ةأرمال قرعلا اذه دصفب مانملا يف رم سونيلاج نإ : («ةلودلا نيمأ» لاق

 يف ةّئمْزُملا ضارمألا نم عفنلا ٌُديدش هنإف «ةأرملا تيِفشف «كلذ لثتماو ٌمَجو اهِدبُك

 .ملعأ هللاو «باجحلاو دبكلا

 !لعلتو) ةدمطتسارك علم يشحوو يسنأ يىلفس فرط لك يف ناديرو امهو : نفاصلا ديرولا (563)

 . آت عقل 5ةصطتلالك ءأمو

 .«امقم» لصألا يف (564)
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 : كلذ تامالعو .دصافلا أطخ كاردتسا يف

 ٌةمالعو ,لحكألا تحت ةبصع دِصفي نأ امإ : وهو ءٍداصفلا نم أطخلا عقي دق
 .مد هنم ثعبتي نأ ريغ نم ٍدّصفلا تقو ملألا ةدش : كلذ

 خسو نم اعيرس عيضوملا ىلع لعجيو «ةدربملا ءايشالا ٌعضوملا قوي نأ هكاردتساو
 غلاي «قيتعلا نويبرفلاب لَحْنُملا يطوريقلاو «ةلظنحلا ةريمخو «بطرلا تفزلاو «رئاوكلا

 .عفنلا

 نيل عم ابثو َبْثي «قيفد رقشأ مد ءمذلا زورب هتمالعو : نايرشلا ٌتبصأ تإو

 .ةسجملا

 8 . ع مم منا
 ءاملاب هدربو ءارخخا روكذملا رذنكلا ءاود عم بترا ربو ةدصفلا مقلي ناب كردتسيو

 دّمضيو هّدش داعُيو «ءاودلا نم هيلع ٌداعيلف ءلح اذإف ءهّلحت ال مايأ ةثالث هكرتاف ,درابلا

 .هكلاسم قيضتو عةماوق ظلغيو مدلا فقوتيل «تادّربملا ضباوقلاب هالعأ

 كلذلو ؛نايرش الو بصع هلوح سيل اذإ : لافيقلا تحت ةلضع بيصت نأ وأ
 يش ولا بناججلا ىلإ دصفلا ٌتقو هب ليمأ اذإءهريغ نم ٌبرقأ ةمالسلا ىلإ هّدصف ناك

 .ةلودج ْق لوقلا مدقت 1

 أطقن طقني ليلق مد ناليس عم ملألا ةدش : ٌلَضَعلا ٌباصُأ اذإ ,معطلا ةمالعو

 رذحيو .نيتنعط وأ ةنعطب هيّتفَش ظفحيلف ءاميظع (565قرخلا ناك نإ : هجالعو

 تاحارجلا لامدإ يف بيجع هنإف ؛مهرملا اذه نم مقلُيو ءٌبيرغ مسج امهنيب عقي الثل

 : ةقيتعلاو ةيرطلا

 عيمجلا قديو ءءزج سدس زراجنز ءءزج دحاو لك نم رُدنكو قْبَد ذخؤي : هتفصو

 .ةلمهملاءاحلاب «قرحلا» لصألا“ يف (565)
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 «عضوملا ىلع ىلطُيو امهرم ريصي ىتح ٌبرضيو ءسآلا ُنهدو ٌعمشلا بّوذيو ءًامعان
 نيهفرتملا ءاسنلاو نايبصلا ةلزنمب ةنيللا نادبألا يف هب يفّثكا امبرو «لامدإلا يٌئوق ءاود هنإف

 .,عذل ريغ نم فقجي هنإف «نايصخلاو

 .ًأطخلا عاونأ ٌرسيأ وهو ءبسحب دلجلا لاصتا ُقّرَفُي دقو

 .لمدني هنإف ءكيش هيلع عضي نأ ريغ نم ِهَّدشو حرججلا مف عمج : هججالعو

 «قرفت دق ام ٌممج : ينعأ .هذه يهف لاصتالا قّرفت .جالع يف ةيلكلا ٌنيناوقلا امأو

 .وضعلا جازم حالصإو «قرفتلا ءازجأ نم جولولا نم بيرغ مسج ظفحو
 مث «ىرخألا ديلا نم دّصَملاب ُجّلاعيف : ٍدصافلا ماليإ ةدش نم ٌثداحلا ُمّرولا امأف

 فرصي مث «تالّلحناب اهطلخت مث «ًالوأ تاعدارلا نم ٍةَراحلا ماروألا يقاب .جالعب ُجّلاعي

 .مرولا بسحب جالعلا نكيلو ءًاريخأ تاللخما

 ءزجو ءوشحو «عنعنو حلمو «قروبو «ريمخ ذخؤي : تاحارجلا رجفي ٍدامض ةفص

 هي دمضيو تيزو «قشألا ءاج نيعيو قدي زج لك نم لمحل
 .ًادامض مّرَولا رَجبفأ امبرف «قّشألا ءامب لبي ةطنحلا قيقد. ذخْؤي : فّطلأ ىرخأ ةفص

 .نومأملا هجالع ىَلَوَِلَف ةّدِ عمج ىلإ يضفأ نإ امأو

 ءكلذ يف لوقلا يقاب متدلفءأطخلا كاردتسا يف «ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ» صخي ام مث

 ةيودألاو كلذ يف اهب عفتنيل راتخاو «قزعلا يف رسكنا اذإ ءديدَحلا جارخإ ةيفيك وهو
 .تابكرملاو تادرفملا مّدلل ةعطاقلا

 رجحب عضؤَملا ىلع مّرلي : ًالوأ : حرجلا يف رسكنا اذإ : ديدحلا جارخإ ةيفيك

 رّسكنا ناك ام رزب نإف ءامئاد ديصافلا ةبصح يف نوكي نأ يغبني كلذلو «سيطانغملا

 .ءاودلا اذه: ٌحرجلا مقلي الإو مّدلا عم ديدحلا نم

 دق يربنلا ناطرسلا هيلع عّضويو ٌنجععي «قشأو ءجرحدم دنوارز ذخّؤوي : هتفصو

 .ًايرط قش
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 اعدفض حرجلا مق ىلع عضوي نأ «ىلسلاو كرشلاو لوصنلا جرخُي هنإ ليق اممو
 .عّضوملا مقليو «ةّيح يهو اهَفْوَج ٌّقشي نأب :(؟6:ًايماجآ

 رسك (©567)[جرخي امت] هحرج يف معطلا رسكنا اذإ ءدوصفُملا جارخإ نأ ملعاو
 اذه نم رباكألا ضعب ّمُم يل ىرج ام انهاه كل تيكح كلذلو .هبسحب لك ديدحلا

 .ليبقلا

 ةدشو ٌحورقو ٌدَمر «ةئاتسو نيسمخو ةعبرأ ةنس بلح ءارمأ ضعبل لّصَح : ةياكح

 هئرمأف ريمألا دي دشو ُدبعلا ٌرضَح َنيحف هل دبعب يعدتساف ءأليل هدصف َبَجوأ ؛ ملأ

 هب سحف «معطلا سأر ٌرَسكنا ءقرعلا يف ٌمعطلا لزن َنيحف «لافيقلا قرع نم هدصفب

 اهعم زرب ٌةمكل ةدوّصفَملا ٍديلاب ِهَمّكلو هيلع جرخف «كلذب دّبَعلا روعش لبق ربمألا
 تشطلا يف اهل ناكو هدي نم ديدححلا نم رسكنا يذلا ٌرادقملا هعم جرخو ةّدحب ُمّدلا

 .اهنم هّصالخت هب انملع اّسج ُتَعَفَو َنيح

 ضعب دصف يف هملعم ىلع ِصَع نيح دصافلا ريجأل ىرخأب تعمس دق ءكلذكو
 .رخاسملا ضعب دصف مث «رباكألا ءاسن

 .اهبسحب رومألا نم كل عقي ©6ة)ميف رّبدتو كنهذب شنق تنأف

 ُبرضت «ةأفطم ريغ ةرونو ءِةضيب ُضايب ذحْؤي : ينايرشلا مدلا عطقت ةيودأ ةفص
 هنإف «هقوف لعجيو«ةقرخ ىلع هنم لطُيو ءيران ناتك طويخو بنرألا ربو هيف ثولتو

 دا

 وهو  ناطيشلا طاخمو ؛ديدجلا فّرَكلا ٌبارتو «تورزنأ ذخؤي : كلذل رخآ

 ٍةديدج ةقرخي ىلع هنم عضويو «يرطلا ضيَبلا قير يف برضيو  توبكنعلا جسن
 ْغِطقني مل نإو «ٌمِطَقني هنإف ءامّكحُم اًدش دشيو «ةدافر هيلع عضويو ءمهردك ةّرّوقم

 .«يماجا» لصألا يف (566)
 .[ج رخي مع جرخيي امتز اذكه لصألا ْق ةرركم 567١

 .(أبيفو لصألا هيف (568)
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 يفكي هللاوءأعيرس مّدلا نايرج ٌمطقنيف هني نايرشلا ٌتحت ٌمّضبملا لخدُي نأ نكمأ ىتح

 .اطخلا نم

 لك نم رّدتكلا روشقو «رانلجو ؛نيوخأ مدو «تورزنأ : مَّدلا سبحي رورذ ةفص

 .لمعتسيو طّلخُيو ٌقَحسي ءءزج ٍدحاو

 رانج ءءزج روشق «نيءزج ربص ذخؤي : حورقلا لمديو مدلا سبحي ءاود ةفص

 .لمعتستو ةلوخنم ًةقوحسم يجت «فصنو «ءزج
 بي كلذ عمف «هتيفيكو دّصفلا ملع نم ءيش ىلع تّعقو دق ثيحو : ةيصو

 ىلإ ةرورضلا كتأجلأ نإو «كريغب كنع ضاتعت نأ دّهجتو «كديب هئّرشابم رذحت نأ كل

 ملسيف «طورشلا نم هتملع ام عيمج يف ماتلا طايتحالاو زرحتلا دعب (669)نكيل لمعلا
 .ةناعإلاو قيفوتلا يلو هنإ «ىلاعت هللا ءاش نإ تاريخا نم كّدوصقم غلبتو ؛كُدوصفم

 هقيفوت نسحو همركو هللا ٍدمحب «باتكلا عيمج مت ءاهماتبو ءدّصفلا يف ةلاقملا ترن

 سيمشللا موي ةخسن نم غارفلا ناكو ؛مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ؛ليكولا

 .ةئامعستو نيتسو عبس ةنس روهش نم مارحلا ةجحلا رهش عباس رصعلا دعب

 .«نكل» لصألا يف (569)
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 ديم
 ل

 يرجي رج
 ىسسموزر) نيحا> سكس)

 تياحي اي طم وج كححب تا ه1 . يورو

 ةماعلا عجارملا

 بطلاب ةقلعتملا ةيبرعلا بتكلا راد تاطوطخم سرهف : فلخ يماس .د : ةنرامح

 .1967 ةرهاقلا ءاغا ليلخ بط ةعومجم يف «ةلديصلاو

 ةسارد ؛ يبلحلا نساحملا يبأ نب ةفيلخل لحكلا يف يناكلا : تأشن .د : ةنرامح

 امو 126 ص 1987 ربوتكأ 29 ددعلا ..يبرعلا ثارتلا ةلجم ؛ةيفارغويروتسيه
 ,اهدعب

 .1985 ةلاسرلا راد ,ديسلا داّوف قيقحت ءءابطألا خيرات : نينح نب قاحسإ
 ىامكحلاو ءابطألا تاقبط : (يسلدنألا ناسح نب ناميلس دوواد وبأا لجلج نبا

 .1985 ةلاسرلا راد ءديسلا داوف قيقحن

 .1978 توريب «تسرهفلا : قاحسإ نب دمحم : ميدنلا نبا

 ولجنالا ةبتكم «ةيمالسإلا روصعلا فلتخم يف ءابطألاو بطلا : دومحم .د : بايد
 ,1970 ةرهاقلا «ةيرصملا

 نب ىموم نب دحاولا دبع نب مهاربإ نب فسوي نب يلع نيدلا لامج : يطفقلا
 .1906 غيزييال ,ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخأ باتك نم ءامكحلا خيرات : دمحأ

 ءابنألا نويع : يجررخلا ةفيلخ نب مساقلا نب دمحأ نيدلا قفوم : ةعبيصأ يأ نبا
 .1965 توريب ءاضر رازن قيقحت ءءابطالا تاقبط يف

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك : هللا دبع نب ىفطصم : ةفيلخ يجاح
 .1982 توريب ءركفلا راد «نونفلاو

 راد ىابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع ليذ «ابطألا مجعم : دمحأ .د : ىسيع
 | .1982 توريب «يبرعلا دئارلا

 «ةعابطلل ةيرحلا راد ؛ناءزج يبرعلا بطلا خيرأت رصتخم : لاك .د : يقارماسلا
 .1984 دادعب



 توريب ةعبارلا ةعبطلا «نييالملل ملعلا راد ,مالعألا «نيدلا ريخ : يلك ررلا (12

9]. 

 .1957 توريب ينرعلا ثارتلا ءايححإ راد ,نيفلؤملا مجعم ءاضر رمع : ةلاحك (13

 ةعبطلا «ءالبنلا مالعأ ريس «نائع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش مامإلا : يبهذلا ([4
 .1985 توريب «ةلاسرلا ةسسّؤم «ةثلاغلا

 «(يكلملا باتكلا) ةيبطلا ةعانصلا لماك : سايعلا نب يلع : يزاوهألا يسوجملا (5
 ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج «تروفكنارف ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم رادصإ

 .لوبنطسا ةعماج 14713 طوطخم نع «ه1405 م5

 توريب «يبرعلا دئارلا راد «مالسإلا يف تاناتسراملا خيرات : دمحأ : ىسيع (6

9. 

 رشن «يحبص ج روج .د قيقحم ,بطلا ملع يف ةريخذلا باتك : نب تباث : ةرق )17

 .1928 ةرهاقلاب ةيريمألا ةعبطملا
ٍِ 

 : ةيبنجألا عجا رملا

 1 18001110 ايم : وامتنع 0ع معلاع ان 235.

 2) ةطظم الا, 1131 : 95 ءطععطتع لعع ةعهطتقعال عد ةعطقت 1[

 3) 28001681151, . : 0ءوعط ععطخع عع هم طتوعا عد ]ل ققضلتع, !عالعطم 1943.

 4) [1125نرت طم طم, ل. 115ه, 1. 5411171/001, 5 : 1216 ةعوطتوعال عد قلنق628226.

 در 50831318 1811/0, 10.177. : آنه دال 5ععاتول ط2 نقط طالق 220 32110231 )لقوم 0

.1227 
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 مَعَ

 يلع يصل ىع
 ىسمئوز» نيدا» سان

 ايي ياام _ 21ج كاد حن نأ جام

 ةدرفملا ةيودألا ثحب :؛ رداصم

 ةبتكم «ةيعارزلا مولعلا تاحلطصم يف يباهشلا مجعم : ىفطصم ريمألا : يباهشلا )ا

 . 1 8 توريب «نانبل

 توريب «نانبل ةبتكم «ةيعارزلا مولعلا تاحلطصم سوماق : قيفش دمحأ : بيطخلا (2

 8. ٠

 . ةيودالا يف دمتعملا : يناكرتلا ينلاسغلا لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا 3

 دمحم مكحلا ةمجرتو قيقحت ؛ةنديصلا باتك : دمحأ نب دمحم ناحيرلا يلأ : ينوريبلا (4

 .1973 ناتسكاب ءيشنارك' :دردمه «ديعس

 توريب «فراعملا ةسسؤم «روبج ناربج ذاتسألا بيترتو حرش «نوناقلا : انيس نبا (5
2. 
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 حش

 يس ير ع

 ١ سمور 2 ع
 يعن 2

 لوألا قحلملا

 ةدرفملا ةيودألاب فيرعتلا
 باتكلا هف ةدواول



- 
 ل ع

 شر

 يرض يضل ىج
 ىصسمور) نيد» سكس)

 يياييايي _ رج نحمي ترم جم تاس



 ع
 ل

 َيرْج) يجإ رج

 ايياياي ايي _ رماح نكاديحي حر هيأ . صج صفت
 ع 5

 (6) مانطلل؟ اعفص م8882 - رابأ

 (آ1) 210 521805 8818101011 م8 الهال5 - سونبا
 طر طظوذلال ح مق

 217 يلاهش

 7  بيطخلا
 100 انيس نبا

 (8) 0 11111410 < دمنإ
 2 م11

 .نوميتنالا وهو («يدلبلاب ف ورعملا دوسالا لحكلا وه

 (آ) 21150115 م7115 مو سا
)8( 1417 21115 )315751115( 
)2( 58711 210106 

 اهتحئارلو «نييزتلل ىرخأو ايرب تبنت عاونأ اهنم «ةيسالا ةليصفلا نم تابن
 .ةرطعلا

 483 | يباهش
 7  بيطخلا
 95 انيس نبا

 1552820 - جنفسإ

 ءطبب هاسحتي يأ ءاملا فش رجع هنأل (ةفشرهلا) ةيبرعلاب ىمسيو «ةينانوي ةملك

 .ءطبب كرحتي «يرحب ناويح وهو
 37  يلوريبلا
 99 انيس نبا

 (1) الذل 0710131 11111115101+ ال11 «نوزرجري مربي - ةنشأ
 (8) [15) ل5, 721818585

10517 
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 حيشلا قرو هقرو هبشيو «ةرصبلل نمعلا لحاس نم ءرحبلا لحاس ىلع تابن

 ىلع ةيطيخلا هتاتابن ومنت «زازحلا نم سنج وهو ءنوللا فشاك «يناتسبلا

 .روخصلاو راجشالا

 763  يباهش
 10 بيطخلا

 (8) 01010 - م1101 «نوزتؤزت40 - قّشو قّشأ
 م 20 عطل

 سنج نم ةيتابن عاونأ نم جرختسي «يبط غمص ؛يسراف لصا نم وهو
 ,ةصاخن 285 []1

 320 | يباهش
 10  بيطخلا

 ناج ملا لصأ

 (آ) عم ع14 21101124 5مل1] - طنس م0480148 ت- ايقاقا
 (5 معد عا1ه
 (8) م04 ناك

 ينانوي لصأ نم ايقاقألاو ءظَرَلا ةدام يف ايقاقألاو طنسلا راطيبلا نبا ركذ
 ّبَر ىلع امنوقلطي اوناكف برعلا امأ .رجشلا اذه ىلع لدت ةينانويلا يف يهو

 يف شيعت «ةكئاش جو رجش اهمظعم عون 400 نم رثكأ اهنمو ظرقلا
 همس رخآ رجش ىلع م4014 ةملك اضيأ قلطتو «ةراحلا ملاقألا

 . 110281101 ذ

 3  يلباهشلا

 10 بيطخلا

 [14للط٠خ0آ]0 - قوقدنح - 111:11 - ىلا - 814111 < كلملا ليلكإ
5 1151110115 1 

15 (8) 
1111107 (2) 

 وهو «قوقدنح ىمسيو («لجرفسلا قروك قرو هلو ءناصغألا ريثك شيشح
 فالعألا نم دعت ةيشارفلا تاينرقلا نم لوح وأ ( يك ونس ىبشع تاب

 454  يباهشلا
 11 بيطخلا

 62  ينوريبلا
 90 انيس نبا
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 (8) 601 8 10113414 ذآ - 211ةز148 - بهذلا ايميلقإ

 (1.) 8م]آ خلل114 1111.1[. 45841 - رفصا جليلهإ
 (2) 1821/11! ختا1خذ

 (2) 8م 11

 فيظنت يف هرامث لمعتسي «يدته رجش «يتيركسنس لصأ نم ةيسراف ةملك

 12  بيطخلا

 127 يلاهشلا

 65 انيس نبا

 م1241 -- تورزنغ - تورزنا

 (آ1) خ51 2404115 542000011
 (8) 5825آ1ملا 0

 داتقلاو ءاريثكلا سنج نم وهو ءرمحأو ضيبأ نانول «سراف دالبب رجش غمص
 .ةيشارفلا تاينرقلا ةليصف يف :تورزنعلاو

 المخطيب  12

 الشهابي  84

 ءابلا فرح

 مونابلج - 1052152140 -< َقَّسَو - 8488717 - دزراب

 (8) 041 8فذللال11, ن1 ظل

 285  يباهشلا

 12 بيطخلا

 (8) آش ©1107 خل 5 8178 ىآ. - 5183455 -< سخلا رزب

 اهضعب لمعتسي «ةيرب عاونأ هلو «ةبكرملا ةليصفلا نم «يعارز تابن سخلا

 .بطلا يف
 13  بيطخلا

 398  يباهشلا

 (2) 115 251101 ١1418512 - نيسرم < 8128 اه 14مل - متك رزب

711 



 بضخي ناك هنإ لاقيو ,يقيرفألا هعاونأ رهشأ ىدحأو تابن نيسرملاو متكلا

 .دادم كلم عنصيو «رعشلا هب

 483 ١ يباهشلا

 (1) 2054 ف 817282 ى]1. - اكله22 - درولا رزب

 - يلقاب

 تل

 دسي

 - لصب

5 20585 (8) 

 ,عاونأ هلو ؛ 8 05خ 05 ةيدرولا ةليصفلا نم فورعم رهز درولا

 .ًافنص نيعبرأ نم رثكأ ابنم يلاهشلا ركذ «ةدع بورضو

 617  يباهشلا

 84010111: < ءالقأاب - ممهات]111

 (0) خخ اانا 041215: 1014 خطه
 (28) 8جهممم 8قفلا

 .ةيشارفلا ةليبقلاو ءةينرقلا ةليصفلا نم هروهشم يعارز يونس يبشع تابن

 88  يباهشلا

 (8) 00 عضطتآم 3241121400 - ناجرم ع قالوؤمررب -
)© 00411 

 .ضيبأ وأ يدرو وأ رمحأ ًابعشتم ًايسلك الكيه زرفي ءيرحب ناويح وهو

 14  بيطخلا

 () ه]11ا114 لمح 1:
0111011 (8) 
01011017 2 

 .ةريثك ةيعارزلا هيورض ةيقبنزلا ةليصفلا نم لوحم يلصب يعارز لصب

 14 بيطخلا

 25 انيس نبا
 506  يباهشلا

 ممن - 1124805 - مم'أع مار - مؤ[488 < ٌبضلا رعب

712 

0145711 (8) 

 ةليصفو ءءاظعلا ةبتر نم ةفحازلا تاناويحلا نم سنج ناّبضلاو باّبْضلا
 ءابناشخ ماسجألا ظالغ يهو «ةيبرعلا راطقألا يراحص يف ةريثك تانيبُحلا
 .ءادقع ةشرح ضارع نانذأ اهل

 762 يباهشلا
 42 بيطخلا



2012 1115601114118 5) 
, 1082 211050183115 (1) 

 (8) 12108لل ةططااظ, 5112011210 21011151141015, ظفحلل] ةكاتلها) - دوسأ جنب
 رفصأ ارزب ةئلتمم تانامر هل ردخم |إمعت 1 دوسأ ليوط ضي رع هقرو تابن

 .رهزلا رفصأ ضيبأو ءرهزلا يناوجرأ دوسأ ناعون هنم ءشاخضخ
 99  ينوريبلا
 15  بيطخلا

 359  يباهشلا

 (2) 818024878 25 الش 80241 - 84 عشم - قروب

 .ينمرالا هدوجأ .عاذل دبزلاب هيبش تعفتلا ةعيرس ةفيفحخ حئافص

 105  ينوريبلا

 80  يباهشلا

 15  بيطخلا

 800 - 8419011 - ضيب

 (8) 500 7711171 8هآل 4111 ىآ. - 84113 - ضيبلا ضايب

 (آ) 0021/1115 خال 1:1. خلا 811010110 1112111 < يدنه قدنب

 عر 1421 817

 .راغص زوج
 105 انيس نبا

 164  يباهشلا

 ءاتلا فرح

 50 مارظ 08 120171 -< ديدحلا لابوت

 50م1. 07 002م2 - ساحنلا لابوت

 0800011185 - حاسمت

 2120 < ايتوت

713 



 ءاشلا فرح

 - هيبأ لتاق ةرك

 377 ص دمتعملا يف ركذ امئإو (هيبأ لتاق) تابنلل لئاق .ًاركذ هل دجأ مل
 .ملعأ هللاو (هسفن لتاقو هيخأ لتاقو لمعلا لتاق

 377 دمتعملا

 ميجا فرح

3 

 (1) 050 علا خل 01/ 181511112 - ريشواج
 (8) (018عف 01181010 010151 خ 2020 خخ

 ةليصفل هلا نم يبط تاين «نيتلا قروك ةرضخل ١ ديذش رشح فرو تاذ ةارجشس 7

 .(020م01ل430 ةيميخلا

 لمل121880151181 - رتسدابدنج

 البيروني  130
 الخطيب  20

 508  يلباهشلا

 (8) (2م5101)
 (1) ضم 1201218110

 .هحير دتشاو «هفوج رمحأ ام

 ]مخ - ةلعج

 .ناّمرْلا ةرهز يه «ةيسراف ةملك

714 

 141 ين وريبلا

)1( 18170110111 5011101 
2 011107 

 الشهابيي  733
 المخطيب  21

 (8) 201180 2 4ا خ11 5

 53 انيس نبا
 568 )| يباهشلا

 21  بيطخلا



 عاجلا فرح

 عموزتذم - داشرلا وه زانه# - فرخ

 (1) [.ظط 11011111 ف1 215111
 (2) 200131 ن1]ل5 2م ط1

 .ةقيّرح ةدام هبوبح يوحت «ةيبيلصلا ةليصفلا نم ءلوحُم وأ يلوح لقب

 111 انيس نبا

 412 يباهشلا

 24  بيطخلا

 18815321 مسيربالا وهو (51010 84818 - ريرح

 الخطيب  24

 هلآ. - هاللؤهت - جسوالا وه 1102101» < ضضح

 (8) (1.آآ كاهل 11101130) آان ©1101 !للحال/[ قنا - نالوخ
 .فانصأ ةدع هلو «ةيناجنذابلا ةليصفلا نم نييزت ةبينج

 109 انيس نبا

 43 1 يباهشلا

 25  بيطخلا

 () 782الاآذ 505811024 1111111 -<- تيتل

 (8) 54551104 5411011 خلع 'انال0[1م]14101 - ناذجنالا غمص

 براضلا رملاب ةحئارلا هيبشلا يفاصلا هدوجأو «ناذجنألا ةرجش غمص وهو

 .لالحنالا عيرسلا ضايبلا ىلإ

 119 انيس نبا

 160  ينوريبلا
 44  يباهشلا

 25  بيطخلا

 (1) 12100118114 701870111 60ش 5101/1 11118411 - ةبلح
 () (2عللانن هت 514 52100541

 مز "7

 .لكشلا ةيثلثم اهراهزأ «ةيشارفلا تاينرقلا نم يثلك تابن

 128 انيس نبا

 748  يلباهشلا

 25  بيطخلا

7115 



 (8) لان108 077 انزل[ نلعشطا# - مرصحلا ءام 2815811854 >< مرصح
 (آإ 5

 (2) جش15131 7

 البيروني  159

 ءاخلا فرح

 (5) 18101120 ؟لالآ]1لا] < ونونس 11110114135 - فاطخ
 .ةيونونسلا ةليصفلاو ريقانملا تاقوققشملا مثاوجلا نم رئاط ناويح

 الببروني  172
 الشهابلي  343

 الخطيب  27

 -ع رافلا ءرخ

 - رضناا نييجاجألا فرخ

 7457م0 - نوفزيرلا وه ز[ئ1182 - فالخ

 () ظاض 8011115 5111011

 (28) 8ا]ش] ظث 5

 ةليصف نم جايسلاو نييزتلل رجش وهو ءماشلا دالب يف نوفزيزلا ىمسي
 .تايفالخلا

 320 انيس نبا

 222  يلباهشلا

 27  بيطخلا

 (آ1) 12815121 < ينيص راد
 (8) 2 1 ثلا[

 2 نهللللا 1.118 ادط نطالا ضخ

 اهرشق دعيو «ةيناليسلا ةفرقلا ىمست هترجشو 017/02834071 - ةفرقلا

16 



 136  يباهشلا

 29  بيطخلا

 356 دمتعملا

 طفع 8[ن1.5101, < لفلف راد

 61 انيس نبا

 - ريراوقلا ناخد

 - رملا ناخد

 - مامحلا مد

 - نيدارحلا مد

 -- رونتلا عامد

 - مرهلا قرخألا كيدلا غامد

 (8) 5غ 183142412 824117 21114011 هلآ - ؟مالشتا241. - لدنمسلا غامد

 (85) 111 01 طم1184] < جنهد

 .يعيبط يلام ساحن تانوبرك وه «ليمج رضخأ رهوج
 437 ١ يباهشلا

 30  بيطخلا

 (8) 2011117110 11 01 8ظش ]5 ثل4011810121011 841.45مل1 - ناسلبلا نهد

 281,021 نامخلا ماشلا دالب 5 ىمسيو «يزاجحلا

 () 211181: مهظ ح 006011115 طل خآ - ناكت1418 هاله < نيوخالا مد
 (8) )عه عملافذط 240

 (5) خله 586011

717 



 الشهاني  210

 الخطيب  30

 لاذلا فرح

 6012 - بهذ

 - فيطاطخلا قرذ

 128آ8 - بايذ

 .حورذ وأ مايا 8131 - حارذ عمج ماتمهمعل - عرارذ
 قحسو ففجت و لتقُت فانصأ اهنمو عةحنجألا تادمغم تارشحلا نم ملح

 .بطلا ف ًاحارذ لمعتستو

 108 يباهشلا

 31  بيطخلا

 ءارلا فرح

 .ةرمشلاب فرعُي 51142128 - رامش ىزئا308411 - ةرمش قمواحللو - غايزار

 (آ) 201818116111111 ال آخ

228181101 0018181081 (8) 
2288101011 5) 

 .ولحلاو يركسلا اهنم عاونأ «هل ةيميخلا ةليصفلا نم لوقب سنج
 268  يباهشلا
 132 دمتعم ا

 31 بيطحلا

 (آ) 2127811154 01:11 5-1 عمال مهرج - دنوار
 (2) مك
115 6 

 ةديدع عاونأ هنم «ةيطابطبلا ةليصفلا نم ةبيط ةرمعم رابك باشعأ سنج

 .جواهتملاو سابيرلاو ءيفك ءينزخم ءيويسالاك
 608  يباهشلا

18 



 رله111. < ليجن - هم[ < يناتسبلا نيزرلا

 181 دمتعملا

 32  بيطخلا

5 002710 (1) 
 (8) 001011 - تطشكد - 01111011 0ةخخد

 اهضعبو «جورملا يف عرزت اهضعب «تايايجنلا ةليصف نم يجرم يبشع تابن
 .اضرع تبنت

 241181 ذآ. - 08548 - بصقلا دامر

 [14][1ني]1 - ةَقَر

 يازلا فرح

 50113 08 1118 00154171 - رحبلا دبز

 1/581.182 01.455 5617124 - ريراوقلا دبز

 م511010 < خينرز

 .صحأو رفصأو (لاتق) ضيبأ فانصأ ثالث وهو

 241 114811 - نارفعز

 16  يباهشلا

 32  بيطخلا

 79 انيس نبا

 201  ينوريبلا

 (آ1) هذ شلل 01
 (8) هم72201

 (2) هم 2عخلا

 رْمْغُم يلصب تابن وهو ءضايبلا نم ليلق هرعش ىلع يذلا نوللا رمحألا هاوقأ
 ©61500105 وه روهشم يبط يغبص يعارز عون هنم ةينسوسلا ةليصفل هلأ نم

15 

 202  ينوريبلا
 628  يباهشلا
 34  بيطخلا
 80 انيس نبا

719 



 01455 - جاج ْز

 2821/1110 1 ([:جطانعع مموعب 5بنامطقنع) تنل < جاز

 19  يلوريبلا
 780  يباهشلا

 83 انيس نبا

 33  بيطخلا

 7101011122 < رفجنز

 عنصي عونصملاو «قيئزلا رجح وه قولختاف ؛عونصمو قولخم نافنص وه
 7 «نانسألا لكات عنو تاحارجلا لمدي وهو «قيئزلاو تيربكلا نم

 209 دمتعملا

 () 01.84 011185182 28191011 2881ا9 < يرب كوتيز
62 07 

 211  ينرريبلا

 505  يلاهشلا

 213 دمتسملا

 83 انيس نبا

 35  بيطخلا

 (ع) 011 جمالا ح- تيز

 6 111550 2جانزتف 24118 - بطر افوز
 نأضلاو ٍمزغلا فوص ىلع عمتجي ام وهو .هفوصلا يف دوجوملا مسدلا وه
 افوزلا امأ :(لجعلا ماظع) وه بطرلا افوزلا ةلودلا نيمأ لاقو ءاهذاخفأ يف
 1115502105 02721012/41.5 تابن وهف سبايلا

 0 212101888 017151 اك ١22 2مه11]148 - ليز
00 (8) 

 © 011811 هه
 هقوسل يأ هريماذجل ةراحلا دالبلا يف عرزي ؛ةيليبجتزلا ةليصفلا نم يبشع تابن

 ظالغلا ةيضرألا

720 



 نيسلا فرح

 (1) الذ ] خذ طف 1210 (ج داس)5 821147 < جذاس
 (1*) اا ذ ]1 مخ 8 خ11

 215  ينوريبلا
 216 دمتعملا

 (8) (0اطحال 1511 07 12158 داعش ظ 5518100158 - يرحب ناطرس

 221 انيس نبا

 (1) 09201114 ان[ 5 541548141. - لجرفس
 (8) 01112128 طق
0005511 7 

 ةيدرولا ةليصفلا نم رمثم رجش

 237 انيس نبأ

 183  بيلباهشلا

 226 دمتعملا

 36  بيطخلا

 حلملم8 < بجن (5م11]11:م11 < ةخيلس

 (1) ©11011141101010111 05514 ةيفيصلا ةفرقلا
 (8) 04551481813 ع 01113185185 ©1110 خلا 0071

 026  ينوريبلا

 136  يناهشلا

 214 دمتعملا

 37  بيطخلا

 ملم 2212 - نيدران قانال8ا0آ. هلآ - 118 < بيطلا لبنس

 (1 ه1 1 خلاله
 عد 5511 سالف م

 8م رامعم

 م21



 الشهابي  766
 204 دمتعملا

 38  بيطخلا

 (1) 5خ 05810101 541812187 < جنيبكس
 (8) نالزل 08 م82للاش 282514

 224  ينوريبلا

 5جل4168 51011011 < يعافالا خلس

 232  ينوريبلا

 511181 ى]1. - 51812 < دنسلا راوس

 5101ه - ركس

 ركسلا بصق وأ ءيركسلا ردنمشلا نم جرختسملا فورعملا ركسلا وهو
 (...تابنلاو عرْشععلا ركسو ,دينافلاو .دزربطلا) ةريثك عااونأ هنمو

 231  دمحملا
 232  نوناقلا

 5اناكلعغش ذآ - [42[158 < رشغلا ركس
 .دبكلاو ةدعملل بح وهو «حلملا عطقك وهو ءرشعلا ىلع عقي ءيش وهو

 233 دمتعملا

 () 5-8111 201 خذع]1ذ 51011118 - قامس
 (2) 5الخ1هع171 - 5اناذع ش

 و . ع

 - متمُت «سدعلا لكشب بوبح ,معطلا صضماح-٠ نوللا رمحأ ءيبش وهو

 بّرنع مهه8248 - بربرع فطوعملهظ -+ بربع 10110

0 

 707  يباهشلا
 233  ينوريبلا
 238  دمتعملا
 227 انيس نبا

 5همل1048115 < سوردنس

22 



 حورقلا ففجي ءاليلق هنم ىخرأ هنأ الإ نبتلا بذجي ابرهكلا هيبش رفصأ غمص
 .حورجلاو

 2045 دمتعملا

 411140411 - ةدومحم (54801401114 < اينومقس

 (1) ©201111011701آ15 5081110111

 .لاهسالا ديدش عمص أبنم جا رختسيو (ةدومخم) اضيأ ىمست

1/1 (6) 
20 5 

 227 دمتعملا
 158  يباهشلا
 36  بيطخلا

 ا4هلمعخار »طفلا < مدلا رجح 328طمحلمز1 < ةنداش قمم طخللا] < عذاش

 ينوريبلا
 282 انيس نيا

 255  دمتعملا

 ماا 5ز1488 < بش

 ,بطرلاو ريدتسملاو ققشملاك ةريثك فانصأ هل رجح

 389  ينوريبلا
 257 ١ دمتعملا

 م ا 5114818 - بارش

 5111224© - قزريش

 ضايبو ةرفظلا عفني ؛هلوب ليقو شافخلا نبل يهو (خزريش) ةيسراف ةملك
 ١ .نيعلا

 426 ينوريبلا

 2ظ1ظ0 دمتعملا

73 



 (8) 14 كريم - عم

 51411 < جنش
 (عدولا) وه ليقو ءرابكلا نوزلحلا وه

 273 دمتعملا

 0'511408 هلآ. - 1010:8831 - نامعنلا قئافقش

 مز 8/121011017/1828
 وهو «نامعنلا نم ةذوحأم مه0140378ع ةملكو ملل80لل8 (882)
 .رقش مساب برعلا دنع فورعم

 403  يلوريبلا
 29  يباهشلا

 281 انيس نبا

 267 دمتعملا

 40  بيطخلا

 5رلم1عرتن5 عوز < يعافالا محش

 داصلا فرح

 (282) ةظفهكز1 11 همرم]ر#ت - فدص

 246  ينوريبلا
 262 انيس نبا

 لهسو يبج هنمو نمدرتَ < اشاح ممعذع 3 رتعص

52 11751115 (1) 

 (8) 01 21! ا

 (2ز) 2

 246 يلو ريبلا

 734  يلباهشلا

 2105 دمتعم ا

 41 بيطخلا
0 

 (1) م1085 115 ؟م81 - ربص
0415 01 181818 51088182711208 (8) 

5 (5) 
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 40 ينوريبلا

 281  دمتعملا
 41  بيطحلا

 1 5 ٠
 ) س ميما 000 21605 58301011 8848781 <> يلرع غمص

 287  دمحعملا
 42  بيطخلا
 262 انيس نبا
 320  يباهشلا

 ؟م10011 ه1. - 8101324 - مطبلا غمص

 (1) 215114 ك5
 (8) نعل 75811711

 .هلثم هعفنو ءاكطصملا لثم «كلعلا وه

 29 ] دمتعم ا

 555  يباهشلا

 42 بيطخلا

 داضلا فرح

 ' طف: :ة4]8' < اجرع ةعبض
 ىمس كلذكو جرعأ هناك رهظ «ىرج اذإ هنأ الإ «بئذلا هبشي ناويح

 .ءاج رعلاب

 295  دمتعملا

 (82) 5 اطمخ' م1104 - رضخأ عدفض
 م 0270115 00 3

 109 دمتعملا

 2488 < (هناسل) بض

 وهو ؛عامجلا ةوهش يوقي همحل عنودرحلا براقيو .لرولا هبشي ناويح

 .برعلا ةيداب يف دوجوم
 2097 دمتعملا

725 



 ءاطلا فرح

 (5) كشال 101 810111 < يهور نيط

 258  ينوريبلا

 7117 5114234115 - سوماش نيط

 311 دمتعملا

 1101 480141311 - ينمرأ نيط

 (8) حكشأل (22 878 ظحهت13) 121 08778511 - شطيرقأ نيط

 258  ينورببلا

 11131 8011771113 - نطورقا نيط

 188511116 < ريشابط

 (8) ( قلتلك ذانوقن هأ ظوسام - (51ءعمربك ظدمط)

 253  ينوريبلا

 301 دمتعملا

 ءاظلا فرح

 314 دمتعملا

 نيعلا فرح

 (1) هزاو 0/1115 1111 ؛ من012 0421384 - احرق رقاع
 (8) 581171107 01 5ممللا

 مر هم

 لصأ وه (نايرعلا رذجلا) ينعت 7884 540184281 ةيسراف ةملك

 .يمورلا نوخرطلا
 534  يلاهشلا

 261  ينوريبلا
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 44  بيطخلا

 1315 دمتعملا

 . (آ) آرظالو 0101.215 - 15015 85111.11 ذ «مارهو5 - سدع
 (ط) 11115 (21 اذ

 (8) [ططل 1 ]ل1

 (7 41115101114 521841.15) وه ءاملا سدع

 416  يباهشلا

 45  بيطخلا

 317 دمتعملا

 247 انيس نبا

 110ه «م54ه1, - لسع

 .رهزلا روئعم نم لحبنلا أاهعنصي عةيركس ةدام

 264  ينورببلا
 346  يباهشلا

 45 | بيطخلا
 323  دمتعملا

 (8) 50022101 '8401488 - برقع

 270  ينوريبلا

 310 دمتعملا

 643  يباهشلا
 46 بيطخلا

 (8) منذ « 010 - قيفع

 لحاوسو ؛نعلا نم هب ىلوي (ةريثك هنداعمو ةريثك سانجأ هل ,«فورعم رخص

 سلكلاو موينملالا تاناويح هبيك رثو هن رمج تدتشا ام هنسحأو (ةيهور رحب

 .مويزينيغلاو
 12  يباهشلا

 330  دمتعملا
 46  بيطخلا

 ؛ماكذا ذآ - 2457 ىآ- '8710 < قيتعلا تيزلا ركع

 250 انيس نبا

 (1) 011820115 1771801011 متو - صفع
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 (8) تدآ1آ 0416
 (2) 2318115 هن فت

 يف هدجاوت رثكي يذلا ءصفعلا طولب رجش نع جتنت «لكألل ةلباق ريغ ةرم

 .ضباق وهو .ماشلا د'الب

 الشهابي  590

 46  بيطخلا

 329 ١ دمتعملا

 244 انيس نبا

 وأ “ل2100 هآ-54884611172 < نيغابصلا قورع - 20210 5152 - رفص قورع

 (آ1) ©12181120111آ134 5441115 وأ 51741101397 7027

 ةيبرعلاب (درهل) وهو (ةبوجدرز) ةيسرافلاب ىمسيو «فيطاطخلا ةلقب يهو
 .ريغصلا مكر كلا هنأ ليقو

 320 دمتعملا

 127 ١ يباهشلا

 45  بيطخلا

 (آ) 5خلشلالا711101 004 '[ذلم8 ىنآ-148“1114 - بلعثلا بنع
 (طر) 5110281 د2 خاب ح- 101+ 012

111 310121118 )2 

 .جنكاكلاو انقلا وه

 214 ينوريبلا

 3316 دمتعملا

 470  يباهشلا

 47  بيطخلا

 - نالوخ - زلا]0ا098 - ضضح - 110049 - ضّضخ - (41/58] - جسوع

1147/1 

 () آالعلالا ا ان
8( 114111340109 8 
2 17 

 مسد ليوط قروو كوش هل «ةيدابلا يف تبني (ناليغ مأ) وهو ضضحلا وه

 .نيل

 48  بيطخلا

 الشهابي  431

 دمتعملا ١ 344
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 ؛ مالى - ربنع
 : أشنملا يناويح امإ وهو ءرسكملا ضيبألا «نزولا فيفخلا بهشألا هدوجأ

 .تايتوحلا ةبتر نم ةريبك ةيرحب تانوبل سنج - قعزنو1.07 (1

 : اشنملا قابن وأ )2

 () معد ع1ح 1820185144
)8( 520268 1 

 ةراحلا قطانملا راجشأ ىلع دجويو «ناتيماع امهو ةنتفو ربنع هئامسأ نم

 517/181152ل14 11411004111 يناغوهاملا ىلع ص وصخو

 339  دمحعملا
 273  ينوريبلا

 243 انيس نبا

 99  ياهشلا

 47 ١ بيطخلا

 نيغلا فرح

 01111881 41.-84114 - ىحرلا رابغ

 (آ) 81122102811010 ةيبرغملا ةنابللا 5خ28مالآ3 < نويبرف
15 1211 (8) 

 اضيأ ىمسيو «تاينويبرفلا ةليصف نم تابن سنج ؛يسرافلا نانشآلا غمص
ّ 2 

 .عويتلاو عوتيلاو عوتيلا
 361 دمتعملا

 287 ينورببا
 50 بيطخلا
 236 يباهشلا

 (1) ط1مق8 )ل1010 1501:5101. 4513452 < دوسأ لفلف
 (8) 8]م عع معمم

 مز ممل عطل 7201 -

 وهو ماعطلا يف ةقوحسملا هرامث لمعتست (ةيلفيلفلا ةليصفلا نم رجش سنج
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 535  يلاهشلا

 367 دمتعملا

 (1) م]1م82 مال 2101:1111 ه8آل41) - ضيب رب لفلف
 مز 11/171183 ممم ١

 (2) 501192128 8آ]خلا©

 367 دمتعملا

 52  بيطخلا
 253 انيس نبا
 535  يباهشلا

 ىف

 () مههطعم نمت عقال هلال 1141, - لثوك - م1581. - لفوف
 (8) 88181 0فلل

 .رمحأ هنمو دوسأ هنم «ليجرانلا ةلخت لثم ةلخن «لفوفلا تابن

 40  يلاهشلا

 2314 دمتعملا

 72  بيطخلا

 5498212 < زوريف - 54811287 - جزوريف

 هنول وفصي «ةقرز هبوشت رضخأ «ةميركلا راجحالا نم - 7018001585 <

 .يعيبطلا يلاملا موينمولالا تافسوف وهو ءوجلا ءافص عم

 12314 دمتعملا

 756 ١ يباهشلا

 52  بيطخلا

 (1) 11422178110104 ا/انآ. 0111 (ةينانوي) - م5ه2)2851] < نويسارف

 مقلعلا < يلبجلا ثاركلا وهو «ةيوفشلا ةليصفلا نم يرب يبشع تابن

17111 

 286  ينوريبلا
 356 دمتعملا

 446  يباهشلا
 50  بيطنخلا

 عر هز22معم 0101541 ىآ-158431 < يرابحلا ةصناق
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 .رويطلل مضهلا زاهج يف ثلاثلا بيجلا نوكت كلذبو «ةيناثلا رئاطلا ةدعم
 272 انيس نبا
 377 دمحم
 298 يباهشلا
 53  ابيطخلا

 (طر خط 085478 28115 < سراف بصق

 فانصأ ةرشع يباهشلا اهنم ركذ ةديدع
 389  دمتعملا
 603  ياهشلا

 55  بيطخلا

 - حدئاق

 ©1010 10181 - راطقلق

 ©01.60711847 يعيبطلا ديدحلا ديسكأ وه
 151  يباهشلا

 56  بيطخلا

 800 5281811. - ضيبلا روشق

 - ماعنلا ضيب رشق

 ع نامرلا روشق

 (8) 5111 18115214 < رربإ - مممه]# - لريرح بت مم ج7 - مق
 (2) 015 مارا ١ ريرخ 7 0 3

 847 511.16 ماخلا ريرحلا وه رقلا
 661  يلاهشلا

 54  بيطخلا

 04101 35415848880 - قرحم نرق

 هل101858815 - سيراب ريمألا لصأ رشق

 (آ) 8281818115 80101354111414

 (ط) 6115414178 ]خفت 8 8418581
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 كشررْزلاو سيرابربلاو ةرارثإو سيراب ريمأو سيراب ربنأ وه سيراب ريمألا
 (ةيرب عاونأ ابنم «تايسيرابربلا ةليصف نم كئاش تابن وهو «ةيسرافلاب

 .ةنيزلل عاونأو

 68  يلباهشلا

 8 دمتعلا

 (1) 2147711115115 08414101111, - لفنرق
015 (8) 

 4115215 ةرجش نم امإ ذوحخأم ففجم قتمعتم ريغ رول وهو

 عال نلللا1خ 20202115114154 ةرجش نم امإو 1182514513111

 264 انيس نبا
 302  ينوريبلا
 143  يباهشلا

 54  بيطخلا
 3536 دمتعملا

 فاكلا فرح

 ىللعت102 - ائماتاته < روفاك

 () كالفن 10111011 212110114
 .ةعمال ءارضخ اّدج ةمخض ةرجش

 105  يباهشلا

 44 دمتعملا

 57  بيطخلا
 144 انيس نبا

 رعمظا» ىآ.-011028 < بارغلا دبك

 - يربلا زنعلا دبك

 يفحص سلاغا رطسا - نم18» - داتق - [11114ا86“ 7 ءاريثك

0 1 
 هانا, 1246408411111 غمص هنم جرختسي تابن

 31013 يلاهشلا

 413 دمتعملا
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 الخطيب  58

 5411/11 - تونس - عما 010 - نومك

 (آ) نال
 (طر) (06 ل1411 1111110

 لباوتك هروزب لمعتسي «تايميخلا ةليصف نم يبشع يعارز تابن
 59  بيطخلا

 178  يباهشلا

 150 انيس نبا

 432 ١  دمتعملا

 111284712411 - ةربرك - 1]11514884 - ةرفسك

 (1) 2021فل ط2 1011 581171
 (2) 021 خلا 88
 © 01مل 8

 ةلديصلا يف اهروزب لمعتست ةيميخلا ةليصفلا نم ةيلوح ةيعارز ةلقب

 162  يباهشلا

 403 دمتعملا

 163 انيس نبا

 58  بيطخلا

 [4112488* - ءابرهك

 نبتلا بلاس يأ (ابر هاك) ةيسراف ةملك
 ىلإ ناك امبرو «فافش «ضايبلا ىلإ رفصأ هريسكم «سوردنسلا غمص وه

 تاتابنلا نم مشهلاو («نبتلا بذجنو «ةرمح لا

 438  دمتعملا
 147 انيس نبا

 1118511 ه848118-1 < رحبلا شرك

 158 انيس نبا

 ل للا

 84لك]2[11 - روُخب - 1183م < نابل < زءالالمان# - ردنك
0 80518111 (1) 

 (8) طفلا“ 13 012

 (2) 011 8فلا 188215

15 



 نابللا وهو
 324  ينوريبلا
 277  يباهشلا

 145 انيس نبأ

 414 دمتعملا

 59  بيطخلا

 ماللا ف رح

 111 1[. 84784 © نبل

 ةيدبزو ةيئامو ةينبج رهاوج ةثالث نم بك رم
 60 بيطخلا
 34 نونافلا
 461 | يناهشلا
 443 ١ دمتعملا

 ع يذنهلا خيطبلا مخل

 ؟جاماك:5 )انتهت - يعافالا محل

 1.1000:5 ز(8ه15 < عابسلا موحل

 (1) آءان4# 01018010016 آ.ا#0 - فول
 (8) [ان2824, 100114 601ه

 روهشم فيل اهرامت نم جرختسي «ةيمرقلا ةليصفلا نم ةئيزلل شرعم تابن
 429  يناهشلا
 464  دمتعملا

 61  بيطخلا
 173 انيس نبا

 1.1510 هافانا < لمخلا ناسل

 00 طاشفلل1خع0 افلا 08011
 (8) ماما ح00 ع 8183-7

 انوطقلا نم عون م82001.0551004 يدجلا نذأب اضيأ فرعي

 557  يباهشلا
 331  يوريبلا
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 177 انيس نبا '

 4137 ءلمتعملا

 60  بيطخلا

 المقالات < حوري - اانطفلا - حافل

 (1) زله طنز 8660148 0111م
 طر اف فال
 (طر م

 ءماشلا ءاحنأ يف ايرب تبني «يبط ماس رْمَعُم يبشع ةيناجنذابلا ةليضفلا نم تابن ا

 ةينايرسلا (احوريي) ةملك نم ةقتشم حوربي ةملكو
 440  يلناهشلا

 460 دمتعم ا

 60  بيطخلا
 303 انيس نبا

 مما ف رح

 البزيرمالا ا ع 2487 م1183 - نبجلا ءام

 479  دمتعملا

 (8) 2108من 50 ال (نرقملا شاخشخلا) 183011118 -< أئيمأع

 (1) 6آ هان 6010304 208010160857: وأ
 ىلقلا تاهوف نم ءاملا يف نوكي تابن

 2998 يناهشلا ظ
 211318 2 : ريبلا

 62  بيطخلا

 127  دمتعملا

 114111803 - ناريمام

 داوس ىلإ رفص دقع تاذ قورع وهو ءدوجألا وهو «ينيصلا ناعوت
 ةرفص دشأو ظلغأ يدنقرمسو ١

 320 دمتعما

 486  ينوريبلا

 امامك خف نا نزللالو < أين وقححسم
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 راسكنالا

 146 ينوريبلا

 4ؤ38 دمتعملا

 1]1/4922 - رم

 ةرجش قاس نم جرخي يجنيتار غمص وهو ءطقس نم بلجت ةغمص
 «ووربر] ط1 معن 55 هعتتح لا

 193 انيس نبا

 409 دمتعم ا

 483  يناهشلا

 65  بياطنخلا

 1050715 وأ ١14824170511 < شوجنز رم

1141102414 02104101010 (1) 
 (8) 597/881 اخ 10عخلل

410155 (1) 

 قسْمُس و (ةرقنُعلا) ةيبرعلاب
 ةيوفشلا ةليصفلا نم يبط يعارز رطع يبشع لقب

 31142 ينوربلا

 445  يباهشلا
 408 دمتعملا

 65  بيطخلا

 - نامرلا عام

 زا م1خغ]] - ورم

 اهدوجأ عاونأ 7 وهو ةيبشخ هقاس أربش ضرألا نم عفئري تاب

 (زوحامرملا)
 589 ص 0108872. رتراوكلا وه ورملا نأ يباهشلا مجعم يف درو

 4ظذظ0 دمتحملا

 يتيبيت 210516 < 201516 - كسْف

 نيصلا دالب نم يني ينيصل «تييتلا دالب نم نأ

 4ظؤآ5 دمتحملا

 345 | ينوريبلا
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 الشهالي  479

 67 بيطخلا
 183 انيس نبا

 ااه204511718 - اتيشقرم

 1145208451118 ديدحلا روتيربك بكرم

 339  ينوريبلا
 013 ذمتعملا

 443  يباهشلا
 66  بيطخلا

 1 خ1 (/[ نا ق م1158518) < ًأيسينغم

 435  يلاهشلا 1

 502 دمتعم ا

 349 ينوريبلا

 1/1541 < نسم

 يمزراوخلا هدوجأ نيكسلا هب ددحب «سلمأ رجح

 349  ينوريبلا
 017 دمتعم ا

 !14آ/1092483 - جزيويم

 (1) (0181.211110110111 571821115 611آ.)
511 (8) 

 841512/ زيوملا وهو ىلبج بيبز

 357 ينوريبلا

 1]51 دمتعملا

 نونلا فرح

 161412111411 - هاوخغان

 مالك ( فلآ ©021101111) ( خ1 1/15! ١
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 359  ينورببلا
 512 دمتعملا

 00 ط1 الان1185 118882340 < قرحم ساحن

 البيروني  361

 5161 -ح رامكزتف ع اشن

 م« 15 10 3 لال ىآ.-148101 - رملا ىون

 529 دمتعم ا

 20012 541:7 ([,.081518 501 ك11 1111,01م) 211581811 - رداشون

 364  ينوريبلا
 211 انيس نبا

 ءاملا فرح

 (آ) 010110111011 1111011 [11211188* - ابدنه
 (62) 01110011 283010118, خ11 500

 رهزلا ةينيللا تابكرملا نم ,لوحمو يونس يعارز لقب
 378  ينوريبلا
 226  ييباهشلا
 539 دمتعم ا

 78 بيطخلا
 68 انيس نبا

 ةيكز ةحئار هل «ةيساقلقلا ةليصفلا نم: يبشع تابن (ركأ قرِع) ه3 - جو

 (0) م0015 ف ا خ1 ان ذضذ
 (8) دا ظذ' !آضذكن

 0 م0018 010111
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 512 دمتعملا

 13 يباهشلا

 78  بيطخلا

 73 انيس نبا

 368  ينوريبلا

 205 5 انبم22 - درو

 ص ةمجعم 5 يلاهشلا اهفتصو لاهددع ةدع فانصأ هلو ءفورعم رظهز

011 

 371  ينوريبلا

 544 دمتعملا

 617 ١ يباهشلا

 76 انيس نبأ

 اممهنشو هآس1410/7 - زوحلا قرو

 - درلا قرو

 (1) ©111105 11801 ذ ا؟ملخمو ة]سان 111133 < ج رتألا قرو
 (ع) ©1715 801١ه

 . ٌجرتلا وه ءجرتألاو

 138  يباهشلا

 3 دمتم ا

 ءايلا ف رح

 ةميركلا راجحالا نم 189# - ال4011 - توقاي

 623  يباهشلا

 551  دمتعملا

 79  بيطخلا
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 و
 ل

 يلج يجيد بح
 ىو وز) نيد سكس

 يريم مد صعب جنحجتأ  توصم



 مَ

 ىلع ير لج
 ىيموز») 2 مكي

 ة 8 1-1 روحوا

 يناثلا قحلملا

 باتكلا يف ةدراولا مالعألاب فيرهتلا



 َّضَضَ

 ّئىىرج ١ يرض ىِج
 ىصسموز») ندا ساض)

 ياي ابكي ايخي _ [ 110 تارك ت11 211-71



-_- 8 

 ير موت) رج
 ىو نيد» سكش»

 رك نا كحمحب تنل عج ل نإ[

 فلألا فرح

 سطسربأ 1
 .ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن :

 1115م0 0145 طارقبأ >2

 ةدم اهمّلعو ءرشع ةتسلا نس يف مولعلا سرد «نانريلا ءامكح رهشأ نم
 تافلؤملا نم هل ءروهشملا يبطلا مسقلا عضاو وهو ءأماع نيعبسو عست
 .ريثكلا ءيشلا

 (43 : ءابنألا نويع)

 (م975 )....  (ه360 )....  : تععشألا يبأ نبا 3

 نب لمح هللا لبيع ا هذيمالت ٍِس «بطلا ذيمالعل امهف رسيأو ءاحوضو

 بطلا ُْق اقل رشع ةعست ثعشألا و يركسلا روصنم نب رباصو

 .ةيودألاو

 ,(5) 401 نونظلا فشك 331 ءابنألا نويع
9 1402 1408 1413 1424 

2 1433 1451 1455 21783 

 148/3 نيفلؤملا مجعم 2201/1 مالعألا
 ة5ءدونل 3/301 - 302, 1.ععاعرع 1/379 - 0

 80 ءلع عار ةلتتطت 7

 1لالسقمم - 14602. !ةاقعكر م. 128 - 6

 (رايس نب فسوي نب ىسوم) ١ رايّسلا يبأ نبا 4
 نم «بطلا يف ةمرتحم ةلزنم هلو «ءسراف دالب يف شاع ءرهام وبأ هتينك

 ةيداليم 994 /ه384 ةنس يلاوح قوتملا يسوجملا سابع نب ىلع هذيمالت
 /ه366 ةئس قوتملا يبيوبلا ةلودلا نكر بيبط يربطلا دمحم نب دمحأو

74 



 فكما باتك لع اهداز يتلا ةدايزلا )2 ىدصفلا يف ةلاقم (1 : هلو م6

 478/2 يدادغبلا (190 ص ةعبيصأ يبأ نبا)
 (50/13 نيفلؤملا مجعم) نيفراعلا ةيده

 137 هنرامح .ن .547/2 قارماسلا

 (م1058 )....  (ه450 )....  : نالطب نبا 5

 لهأ نم «ينارصن «نالطب نب نودعس نب نودبع نب راتخما نسحلا وه
 هل (ةفيرط تارظانم أمه تناكو (رصم ف تكاوضر نب يلع رصاع دادغب

 ..ةحصلا ميوقت ىابطألل ةوعد» اهنم تافلؤم ةدع

 210 : 12 : نيفلؤملا مجعم 325 : ءابنألا نويع)
 (756 «469 : نونظلا فشك 69 : 8 : مالعألا

 (م1165 )1073  (ه560 )465  : ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ 6

 7 هيشاوحو هفيناصتو بطلا ةعانص يف هنامز دحوأ «ذيملتلا نب مهاربإ نبا

 ؛نيذابارقأل اهبنم ةديدعلا تافلؤملا نم هل «هتافو نيح ىلإ دادغبب يدضعلا

 .(يواحلا باتك راصتخاو

 84/13 : نيفلؤملا مجعم 544 : ءابنألا نويع

 ..انيدل ةرفوتملا عجارملا يف يف ًاركذ هل دجأ م

 ةنرامح تأشه روتكدلا ليمزلا (هحدقو هجالعو ءاملا يف) ةلاقم ركذ دقو

 ةسارد (يباحلا نساحملا يبأ نب ةفيلخل لحكلا يف يفاكلا) ةلاقم يف

 .هنع ةمجرت يأ ىطعي نأ نود 159 126 ص م1987 لوألا

 (م1067 )....  (ه460 )....  تاوضر نبا 8

 ,ةرهاقلاب ةزيجلا ةلحمب دلو رفعج نب ىلع نب ناوضر نب يلع نسحلا وبأ وه

 هللا رمأب م احلا ةفيلخلا هقحلأ ًابيبطو ًاميكح رهتشاو «بطلاو مجنتلاب لمع
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 هب اصاخ ًاييبط هنيعو (هتيشاحب (عإ[1 )996  (ه411ل 386)

 ردع نع فوت هةيبطلا مولعلا يف تارشملاب تاقلؤم هل هرصم ءايطأل اسيئرو

 1596 نونظلا فشك :577 61 نويعلا

 (94/7 نيفلؤملا مجعم «100/5 مالعألا

 (م1162 7 ....) (/ه557  ....)رهز نبا 9

 نكي مل «ىسلدنألا يدايإلا كلملا دبع نب رهز نب كلملا ديع ناورم وبأ وه

 هتافلؤم رهشأ نمو .بطلا ةعانص لامعأ ةلوازم يف هلثامب ْنَم هنامز يف

 .(ريبدتلاو ةاوادملا يف ريسيتلا)

 182 : 6 نيفلؤملا مجعم 521 519 ءابنألا نويع)
 302 : 1 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد 158 : 4 مالعألا

 (يداليملا رشع يناثلا نرقلا) (يرجملا سداسلا ترقلا) : نويفارس نبا 0

 امه نادلو هلو ؛(ىمرجاب) لهأ نم ًابيبط هدلاو ناك («تويفارس رس نب انحوي

 شانكلا» اهرهشأ نمو «ةيبرعلاو ةينايرسلاب ةديدع ًابتك فلأ «دوادو انحوي

 .(ريغصلا شانكلا»و (ريبكلا

 (261 : 13 نيفلؤملا مجعم 158 ءابنألا نويع)

 : يد . !! نبا 7

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف يف اركذ هل دجن م

 (م1486 )....  (ه897 )....  :ريغصلا نبا 2

 دحاولا دبع نب يلع نب يناكلا دبع نب يلع نب دمحم وه «يرهاقلا ريغص نبا
 .ةرهاقلاب نووالق ناتسراميب يف «ةلاحكلا يف لمع «يرهاقلا ريغص نبا

 باتك : امه ناباتك بطلا يف هلو «ةئاملا نم برقي رمعل ةرهاقلاب يفوتو

 .بطلا يف دبزلا باتكو ءءاضعألا حي رشت

 (163 مالسإلا تاناتسراميب ىسيع دمحأ)

 : يلع نبا 13

 يذلا (يبلحلا لاحكلا يلابلا ىلع نب دمحم) وه نوكي نأ لوقعملا ريغ نم
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 نبا باتك رصتخم) فلأ يذلاو (م1761  ه 1175) يلاوح شاع
 .ةفيلخ ةافو نم ةنس 500 دعب شاع هنأ ذإ «(دفاو

 ةطوطخم يف ةيناث هركذ درو يذلا (ينولوطلا فلخ) (يلع وبأ) هسفن وه مأ
 .لوبنطسا

 154 ةنرامح .ن

 (م1004 - ....) (ه395 )....  : رازجلا نب رفعج وبأ - 4

 مل «نيناهلا زهاني رمع نع «ناوريقلا يف تامو شاعو دلو «بيبط نباو
 رصاع هنأ دكؤملا نم هنأ ريغ هتافو وأ هتدالو خيرات ةعبيصأ يبأ نبا ركذي
 رمع صلختسيو م794 رصم يف تام يذلا ةيلعامسألا ءاهقف نم «نامعنلا

 .م1004  ه395 يفوت هنأ 137 : 1 نيفلؤملا مجعم يف ةلاحك اضر

 حاضيإ 136 : 2 : ءابدألا مجعم)
 (93 : 2 2607 : 1 : نونكملا

 (م914 )....  (ه302 )....  : لاحكلا ىلع وبأ - 5

 ةبابط يف سرمت «نيينولوطلا مايأ يف رصم يلاهأ نم ينولوطلا فلخ وه
 .(امهجالعو امهقلخو نينيعلا بيكرت يف ةيافكلاو ةيابنلا) باتك هل «نويعلا

 505/2 يلنارماسلا 544 ةعبيصأ يبأ نبا
 آع تعم 1/402

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن ىل

 (م1029 )....  (ه430 )....  : ودنه نب جرفلا وبأ - 7

 0 («بطلا حاتفم) باتك فلؤم

 ةمكحلا يف نيروهشملا مجعلا ءاملع نم ودنه نب نيسحلا نب ىلع جرفلا وبأ

 ةيبرعلاب علضتو هذيمالت لجأ نم ناكو «رامخلا نبا دي ىلع ذملتت «بطلاو
 : هفيلات نمو م1029/ه430 يلاوح ناجرجب يفوت «قيقرلا رعشلا مظنو
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 .ةقوشملا ةلاقملا (4 «ةيبطلا ءايشألا دودح يف (3

 (435 429 ص ةعبيصأ يلأ نبا)
 (95 93 ص مالسإلا ءامكح)

 م1075 )997  (ه467 )387  : نيترازولا وذ فرطملا وبأ 8

 ةساح للع يف رظنلا قيقدت» باتك هل ...ةلطيلط يف شاعو دلو «يمخللا

 .(رصبلا

 (180 : 5 نيفلؤملا مجعم 496 ءابنألا نويع)

 : ينايرسلا نادادرا 9

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 :سيلبارأ 0

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 : يدنهلا سكيارأ - 1

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 11000 سيلاطاطسرأ - 2

 يسروغانيفلا نيسارخلا سخاموقيف نبا

 يف هنامز دحوأ ناكو ءاهذبهجو اهملاعو (قيرغإلا) نانويلا فوسليف ناك
 ملعم وهو «نوطالفأ دي ىلع ذملتت ؛ةفسلفلا ملع هيلع بلغو بطلا
 نيتسلاو ةتسلا زهاني رمع نع يفوت ؛م.ق 322 384 ربكألا ردنكسالا
 .اماع

 تاقبط 105 86 : ءابنألا نويع)
 (32 25 : ءابطألاو ءامكحلا

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل
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 011185 (م403 )326  : سويساييروأ - 4

 ةنيدملا يف نانويلا ءالبن دحأل ًاكولمم ًادبع ناك هنإ ليقو (نوماجرب) يف دلو

 نيعبس نم ةيبط ةعوسوم بتك «(نايلوج) روطاربمألا ةمدخ يف راص مث
 .هممساب ففرعي شانك اهنم ىرخأ تافلؤم ةدع هلو «ةلاقم

 208/1 ٌقارماسلا «150 نويعلا
 ]ع 01نع 1/253, 5ءعدعأط 2

 : نارمع نب قاحسإ 5

 ةفسلفلاو بطلا هعم لخدأو ةيقيرفأ لخد ,لهألا يدادغب ملسم بيبط

 عماج ىنب يذلا (م868 817) بلغألا نب هللا ةدايز طالب يف مدخ
 ةديدع تافلؤم هل همد دصُف نأ دعب ًابولصم ينوت ءروهشملا ناوريقلا

 .(ايلوخنيلاملا ءاد يف باتك)و («سفنلا ةهزن)» اهرهشأ

 (478 ءابنألا نويع)

 : سدودرقألا ردنكسإلا 7 6

 نيب ام شاع ينانوي بيبط وهو ء«يلارتلا ردنكساإلا دصقي ناك امبر

 ددع هلو «بطلا يف ةريثك تاركتبم هل ءامور يف رقتساو م605 5

 نم ةياقولا نع ملكتي هيفو (نيعلا للع ين» باتك اهنم «تافلؤملا نم ريبك

 .نيعلا دمر

 216/1 ينارماسلا «52 يطفقلا ,293 تسرهفلا
 ]ع تاعنع 1/256, 5عموام. 665 3/162 - 4

 (مم.ق 433 493) 111105 سلقذابمأ 7

 تايرظنلا نم ريثكل ًاساسأ مهلامعأ تراص نيذلا نييناتويلا نيركفملا دحأ

 .ةيلاتلا نينسلا يف نانويلا ءابطأ ابيف ثحب يتلا ةيبطلا مولعلاو

 230/203/121/90 ُيارماسلا

 : لاحكلا يدمآألا 8

 ديلاوم نم «لصألا ينانويلا ه8110115 05 من104 يدمألا سويتا وه
 (م565 )527  نايناتسج روطاربمالا طالب يف مدخ ءركب رايد ملقإب دما
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 اريثك هيف ركذو ءأباتك رشع ةسمخ نم يعوسوم فلؤم هل هدي ىلع رصنتو
 .نيعلا تايلمع ضعبو نيتزوللا عطق : اهنم تايلمعلا نم

 ينارماس «159 150 نريعلا

 131 ةنرامح .ن «/1

 آع ناععع 1/265, 5عدواط 3/104 - 5

 41111017 نرهأ 9

 .ةيناورملا
 80 يطفقلا (232 ءابنألا نويع)
 88 دعاص نبا ؛«218 ييارماسلا
 اع ناعنع آ/77, 5مل عا 6

 810 لععاتت 322 5. 6

 : (ةيبرعلاب حيسملا دبع) عوشيتخب 0

 لورام طالب ف م ابيبط داك «ليئاربج نب يح روح نب وشي

 .يداليملا

 6 (مدتلا| نبا) تسرهفلا (1 ءابنألا نويع)

 ءامكحلا خيرأت (63 لجلجلا نبال تاقبطلا

 385/1 ُينارماسلا 0 (يطفقلا)

 : سروفيرب 1
 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 ءاثلا فرح

 (م901 824) (ه288 :211١ ةرق نب تباث 2

 تافلؤؤم هلو هه211 ةنس دلو «يئباصلا ينارحلا ةرق نب تبا نسحلا وبأ
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 .(اهتاوادمو اهللعو نيعلا ملع يف
 2276 تسرهفلا :(295 ءابنألا نويع)
 عغ115 ءامكحلا خيرأت (75 تاقيطلا

 488/1 ّئارماسلا ؛96/1 نونكملا حاضيإ

 : سونليلاج 3

 ميرشتلا ملع ىلإ دحأ هقبسي ملو ...نيملعملا رابكلا نيينانويلا ءابطألا متاح
 ةافو تقو نم نأ نينح نب قاحسإ ركذو ..ةنس نينامتو عبس نع تامو
 , ةنئس نيرشعو ةسمخو ةئس ةثامسمخ ةرجملا نم تكس ىلإ سونيلاج

 تسرهفلا) (109 ءابنألا نويع «41 ءامكحلاو ءابطألا ءاقبط)
 171/1 ٌنارماسلا 122 يطفقلل ءامكحلا خيرأت «8

 5ءدعئار 3/68 - 140, 1ع 016ه 2

 ءاحلا ف رح

 لع (غربش ريه هركذ مث 22 ريلكو ل وه «فلؤملا اذه ركذ نم لوأ

 شاع يذلا يرصملا حيسملا دجم نب لضفم» هنأ ىلإ صلخو «يرصملا هنأ

 : مساب ةفيلخ يجاح هركذ مث ((م1266 دعب ينوت) رشع ثلاثلا نرقلا يف

 145 ةنرامح .ن

 لادلا فرح

 : ايعشأ نب لايناذ - 5

 ىسيع نب يلع ةركذت حرش) هل نأ ركذ دقو ..امامت فورعم ريغ فلؤم
 ريشيو ..رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يف ينوت هنأ ةنرامح يماس ركذو ..(لاحكلا
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 ..(ليلخ بط 4) ةرهاقلا يف (نيلاحكلا ةركذت رصتخم) مساب ةطوطخم ىلإ

 ةعانص ملع يف اهتبوجأو لئاسم) ٍمسأب ةطوطخم 1966 شيرتيمد ركذ اك

 باتكلا اذه ىلع ًاقيلعت ةنرامح تأشن روتكدلا ليمزلا ركذ اك . .(. .لحكلا

 .(لحكلا يف يفاكلا) هلاقم يف

 ال يتلا ءازجألاب لئاقلا وهو «ةفسلفلا هيلع بلاغلا ناك ءيقيرغإ يمور

 .م.ق 459 دودح يف ايح ناك هنأ

 :سروقايمد 7

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 212255 0س ودير روشسايد) ٠ سودير راسي 8

 شئاشحلا

 ش ءابطألا تاقيط 259 8 ءابنألا لويع)

 153/1 ُيارماسلا .(31 ءامكحلاو

 آم نعنع 17236, 5مم 09

 ءارلا فرح

 (م925 855 و ه313 )251  :يزارلا 9

 ةعانص ملعتو ,دادغب ىلإ مدقو «يرلا نم هلصأ ءايركز نب دمحم ركب وبأ

 نم انطف ًايكذ ناكو ققئافلا ١ ةريثكلا تافنصملا فلصو ءابيف 3 بطلا

 20 يف ةينائعلا فراعملا ةرئاد هترشن أ دعب هبيترت ةداعإ ددصب 5

 .دنملا يف نكدلا

 مالعألا «427 414 ءابنألا نويع
 497/1 ييارماسلا 6
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 1210105 01 15 «سيسفالا سفور» سفور 0

 يف بطلا سرد «بسني اهيلإو ء«سسفأ ةنيدم ديلاوم نم «ينانوي بيبط
 ناكو (م117 )98  ينامورلا ناصارت كلملا مايأ يف «ةيردنكسإلا

 لوأ سفورو «ةريثكلا هتافلؤم يف هنع ذخأيو ,طارقبأ ةبترمب هربتعي سونيلاج
 فصو 15 «يرصبلا بلاصتلاو ةيرولبلا اهتسدعو نيعلا ةيشغأ فصو نم
 نوعاطلاو «يطاخنملا جيسنلا مثرو ركذ نم لوأو «ةيشاملا يف محرلا بوبنأ
 نم باتكو ءايلوغيناملا باتك : اهنم ةريثك هتافلؤمو «كولملا ءادو «يلهألا

 ' .ةفلتخما بطلا مولع يف ءافلؤم نيسمخو ةعبس ىلإ ةفاضإ «بيبط هرضحي ال
 160/1 يتارماسلا «57 نويعلا

 يازلا فرح

 (م1009 ....  قفاوملا ه400 )....  : يوارهزرلا 1

 فيرصتلا» باتك بحاص «يسلدنألا يوارهزلا سابع نب فلخ مساقلا وبأ
 دعب يفوت «ةحارجلا يف برعلا ءابطأ رهشأ نمو ««فيلاتلا نع زجع نل
 .(ه400)

 ينارماسلا «286 سمتلملا ةيغب 2.501 ءابنألا نويع
 358/2 مالعألا ,100/4 نيفلّؤملا مجعم 42

 : ىناّرحلا نورهز - 2
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 رصعلا ءابطأ مظعأ نم نينثا دادجأ دحأل «(ينارحلا نورهز) مسا درو
 .ىبايعلا

 نب سويران نب ايارك نب نورهز نب ةرق نب تباث نب نسحلا وبا ا

 (م1000 /ه388) ماع يفوت (امتاوادمو اهللعو نيعلا ملع يف «ةريصبلاو

 ملعتو .دادغب يف دلو «ينارحلا نورهز نب مهاربإ تباث نسحلا وبأ ب
 دضع مدخ .(م975 /ه365) ىفوتملا نورهز نب مهاربإ نبا ىلع بطلا

 بتكلا نم هلو «نيناغلاو ةيناثلا زهاني رمع نم دادغب يف يفوت «ةلودلا



 تاباوج يف رخآ باتكو «نويسار نب انحوي شائك نع تالاقم حالصإ)

 2115 ءامكحلا خيرأت ,75 تاقبطلا ,276 تسرهفلا
 488 ٌقارماسلا .96/1 نونكملا حاضيإ «29 5نويعلا
 495/1 ٌقارماسلا :110 ءامكحلا خيرأت «317 نويعلا ب

 نيسلا فرح

 - ...) (ه5 - ..) جسوكلا لهس نب روباس : ليهس نب روباصس 3

4 )2 

 ناكو «اهتسائر ىلوتو اهيف هسرامو «روباسيدنج ناتسراميب ف بطلا ملعت
 قحتلاو «(م861 /ه247) ةنس دادغب لخدو ةدرفملا ةيودألا ىوقب ًاملاع
 ((م864 /ه25 5) ةنس هللاب يدهملا ةفالخ يف يفوتو «لكوتملا ةفيلخلا ةمدخب
 اهعفانمو اهراضمو ةمعطألا ىوق باتكو ,ريبكلا نيذابرقألا باتك هلو
 .ىرخأ بتك ةعبرأ ىلإ ةفاضإ

 فشك «2207 ءامكحلا خيرأت «297/1 تسرهفلا
 ٌقارماسلا «201/4 نيفلؤملا مجعم 22 نونظلا

 (231 ص ةعبيصأ يلأ نبا)ل : 2
 (8:هءاعءاسقمسم 1/232) آنع 01626 1/112, 6 23/4

 :رهاسلا 4

 رهاسلاب بقلو 000 2 / ه5 289) يفتكملا ةفيلخلا
 «شانك لوألا «ناباتك هلو عهسأرب هباصأ ص رم ابيسب (مونلا مدع هنأل

 يف هب لبا يذلا ضرملا فصو يف ةلاسر رخالاو ءرهاسلا شانكب فرعي
 .هسار

 278 ص ةعبيصأ يبأ نبا «5 12/2 ينارماسلا
 آ1.ع © 1, 5عجوأس 3/268 - 9

 (م1222 -- ....) (ه619 -...0) يدنقرمسلا 5

 نطوتسا «يدنقرمسلا نيدلا بيجنب «ضورعملا يلع نب دمحم لماح وبأ وه
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 .ىرخا تافلؤم ةعست ىلإ ةفاضإ «تامالعلاو بابسألا : هلو «رايدلا كلت

 «غ110/2 نيفراعلا ةيده 2472 نويعلا)

 (551/2 يبارماسلا 2169/7 مالعألا

 (8:هءاعاسطدمسس 1/409 - 491, آع © عع 2/127)

 نيشلا فرح

 (لاحكلا فيرشلا) : فيرشلا 6

 كلملا مدخلو ؛ءلحكلا ةعانصب ًاملاع ناك «ناميلس لضف وبأ نيدلا اهرب

 .قشمد يف ينفوتو «بويأ نب فسوي نب نيدلا حالص رصانلا
 (660 : ءابنألا نويع)

 م1037 980 / ه428 370 : سيئرلا خيشلا 7

 حون ىراخم ناطلس طالب يف مدخو «نامع دلب نم هلصأ «برعلا ءابطأ

 هل ناكو ..ناهفصأو نادمهو مزراوخ ءارمأ ضعب كلذكو «روصنم نبا

 يبأو «ينوريبلا ناحيرلا يلاو «هيوكسم نباك ةفسالفلاو ءاملعلا رابكب لاصتا

 .دادغب لخد هنأ ركذي ملو هللا دبع بيطلا نب جرفلا
 .(بطلا يف نوناقلا) باتك اهرهشأ ..ريثكلا ءيشلا تافلؤملاو بتكلا نم هل

 فشك («437 ءابنألا نويع 2544/1 ٌارماسلا
 نيفلوملا مجعم «22 ءابطألا تاقبط «152 نونظلا
 241/2 مالعألا ءقرمءاءاصقمم 1/452 4

 داصلا فرح

 (م994 )....  (ه384 )....  يزاوهألا سابع نب ىلع يكلملا بحاص - 8

 رهام يبأ ىلع اهيف بطلا سردو ءزاوهألا دلو ,يسوجملاب رثكألا ىلع فرعي
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 ؛ةيبطلا ةعانصلا لماك : باتك هتافلّؤم رهشأو ءرايس نب فسوي نب ىبموم
 .يكلملا باتك وأ

 :222 ءامكحلا خيرأت) 1380 نونظلا فشك
 :«536/1 يقارماسلا (320 319 نويعلا

 (116/7 نيفلؤملا مجعم 2111/5 مالعألا

 (لاحكلا لهس) ةعاص 9

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ءأركذ هل دجن م

 داضلا فرح

 (م1248  ه646 ت) راطيبلا نب نيدلا ءايض 0

 ,راطيبلا نب نيدلا ءايضب فورعملا يتابنلا «يقلاملا دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ
 بتكل ًاظفاح ءالوصأو تاتابنلاب ًاملاع ءًاباشع «هنامز دحوأ ناك

 كلملا مايأ قشمد يف ةلديصلاو بطلا سرام «سونيلاجو سديروقسيد
 «قشمد يف يفوت ...بويأ نيدلا مجن هنباو «بويأ ركب يلأ نب دمحم لماكلا
 ةيودآلا يف ينغملا»و (ةيذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجلا» اهرهشأ تافلؤم هل
 .(ةدرفملا

 ءالبتلا مالعأ ريس «61/2 يقارماسلا «601 ءابنألا نويع
 22/6 نيفلؤملا مجعم «192/4 مالعأل +. 3

 1.6 (ناهع 2/225, 810ءلعءالطتةنق 142

 :يربطلا 51

 /ه332) يفوت يذلا يديربلا دمحم نب هللا دبع ابأ هريزو مث «يضارلا

 /ه366 )321  يبيوبلا ةلودلا نكر طالب ىلإ لقتنا مث م4
 ةعبيصأ يلأ نبا هنع لاقو «ةيطارقبلا تاجلاعملا باتك هل .(م976 3
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 يتلا يهو «نويعلا بط يف ثحبت «باتكلا يف ةعبارلا ةلاقملاو «(نوكي ام
 .ريثكلا ءيشلا انفلؤم اهنم سبتقا

 531/1 يلارماسلا «427 ءابنألا نويع
 5عجعأللا 3/307, ةقوهامو 1/677, 820ءلععاصتةملت 1/237

 آناسصقننو 104, 1.6 01م1 38

 نيعلا فرح

 : لاحكلا نادبع 52

 تأأشن روتكدلا ليمزلا نأ ريغ ءانيدل ةرفوتملا عجارملا يف يف امسا هل دجن مل
 بانك يف ركذ ءيربطلا دمحم نب دمحأ نأ ركذ غرشره نأ ركذي «هنرامح

 ,نوكي اذه ىلعو ..هل ًارصاعم (يرصبلا نادبع) مسا ةيطارقبلا تاجلاعملا

 .يداليملا رشاعلا نرقلا لهأ نم

 (ديز نب سودبع) سودسع - 3
 «بطلا يف ةركذتلا» باتك فلؤم

 (228 ءابنألا نويع)

 نينرقلا يف دادغب نايرس نم بيبطلا سودبع نيرشب نب دعاص دج وه
 ناكو 2«(م982 /ه289) دضتعملا ةفيلخلا مدخ .يرجهملا عبارلاو ثلاثلا
 (م940 /ه329) ةنس قوتملا بلاغ نب ديعس ناهع وبأ ةمدخلا يف هلمازي

 ةمدخب صتخا يذلا ديز نب ديزي وه ءربكأ خأ هلو «يحيسملا نيريخلا وبأو
 هركذ «(بطلا يف ةركذتلا) باتك سودبعلو «(م833 /ه218) نومألملا

  .(يواحلا) هباتك ءازجأ نم ريثك يف يزارلا
 (251 يطفقلا 319 302 ةعبيصأ يملأ نبا
 آنع عجم 1/302, 5ونص 3/264 2525/27 يلنارماسلا

 :يربكعلا 4

 روتكدلا ليمزلا هركذ يذلا يدوبملا يربكعلا نوره نب لهس وه امبر
 ((يبلحلا نساحما يبأ نب ب ةفيلخل لحكلا يف يناكلا» هلاقم يف ةنرامح تأشن
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 مسا ركذ (1619 يل هل ال ةبتكم) ةطوطخم فشتكا هنأ ركذي يذلاو

 .باتكلا نيذابرقاب ةبيبش يهو (يدوهبلا يربكعلا نوره نب لهس)
 139 ةنرامح .ن

 (م1010 ملل ) (مه400 ل... ) ىسيع نب يلع 5

 باتك هل ءابتاوادمو نويعلا ضارمأ يف همالكب ىدتقي «زيمتم لاحك بيبط
 ةيزيلكنإلا ىلإ نهال 8008 هماسقأ ضعب مجرت «(نيلاحكلا ةركذت)
 هترشنو «قرشلا يرداقلا نيدلا يحب نوع ميكحلا هقيقحت داعأو ؛«6
 ةنس دعب يفوت 21964ماع دنهلاب نكدلا دابأرديح يف «ةينائعلا فراعملا راد

 ,(ه400)

 (247 ءامكحلا خيرأت 2333 ءابنألا نويع
 583/1 ُقارماسلا ءآنع ناهز م 8

 نيغلا فرح

 : يقفاغلا د 56

 هلو «يرجهلا سداسلا نرقلا يف سلدنألا يف شاع يذلا (ىقفاغلا دمحأ

 نب روشح نب دمحم) دصقي سيلو «(ةيودالا يف تادرفملا عماج) باتك

 هقيقحت ددصب نحن يذلاو (لحكلا يف دشرملا) باتك هل يذلا (يقفاغلا ملسأ

 .رضاحلا تقولا يف

 21496 ةفيلخ يجاح :200 ءابنألا نويع
 532/21 ُنارماسلا

 ءافلا فرح

 :سلوف 7

 يأر لحتنا ««سروغ» ذيمالت نم يئانوي مكح (سونيلاج تمخأ نبا)
 .ةبرجتلا يأر وهو هذاتسأ

 565/1 ُقارماسلا «40 ءابنألا نويع
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 فاقلا فرح

 : حداقلا نواط يضاق 8

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 : سناجاطاق 9

 .سناجاطاق باتك

 .(باتكلا نتم يف ةدراولا بتكلا ءامسأ سرهف) يف ةدحاو ةرم مسالا اذه درو

 يسلدنألا ناسح نب ناميلس دوواد يبذل ءامكحلاو ءابطألا تاقبط باتك يف

 بتكلا رادب تاطوطخملا نيمأ ديسلا داٌوف ذاتسألا قيقحت (لجلج نبا)

 .1985 1405 ةيناثلا ةعيطلا توريبب ةلاسرلا ةسسؤوم رشن «ةيرصملا

 ماللا فرح

 : (سروفتيل) سوفتيل 0

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 مملا فرح

 (م839 ل ) (ه225 ل ل ) يقشمدلا مكحلا نبا : حيسم 1
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 اذه لمتحيو (ةيتونهك ةعزنب ًانيدتم ناكو «نسحلا يب ىنكيو («ىسيع هعمأ

 شاع «ةيبطلا تايئارتلا يف هدحو مسالا اذهب ربتشاو ((حيسم)) بقل ببسلا

 باتك تافلؤملا نم هلو ءديشرلا نوراه مدخ «نييسابعلا ةلود يف هرمع رثكأ
 ريقاقعلاو باصعألا يف ةلاسر «ةينوراهملا ةيفاكلا ةلاسرلا «ناويحلا عفانم يف
 .شانكلا

 ءامكحلا خيرأت «178 177 نويعلا 2297 تسرهفلا

 296/1 يارماسلا 7 مألا تاقبط «250 9

 اع نا نع 1/84, 5ةدعأل - (7قكر 3/227, 8:0 عانت ةلقنن 5. 6



 : تاوضر نب رشعم 6-2

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دج ىل

 (ع 8 كه ) (ه4660 د ) :روصنم 3

 ةنس دودح يف قوتملا ىسيع نب روصنم ديعس وبأ ءاملعلا دهاز هلعل

 نيعلا ضارمأ باتك) اهنم بتك ةدع فلأ يذلاو م1068 /ه0

 18/17 نيفلؤملا مجعم 341 نويعلا
 1.6 كعب 1/496 :5 10/2 ينارماسلا

 (م1213 ل ) (ه610 ) : لبه نب نيدلا بذهم 4

 بطلا» باتك اذكو «بطلا يف راتخملا» باتك هلو «ةئاملا زهاني رمعب وهو
 هنم ةطوطخمو (اهجالعو اهتامالعو اهبابسأ «ةيسوجم ا رانلا» باتكو (يعامجلا

 .سكيوت يف
 ءامكحلا خيرات :410 407 ءابتألا نويع

 مجعم :(62/5 مالعألا 2239 8
 559/1 ُيارماسلا :21/7 نيفلؤملا

 ءايلا فرح

 (م8357 ل ) (ه243 ل. ) : هيوسام نب انحوي 5

 نومألاو نيمألاو ديشرلا نوراه طالب يف مدخ ءًالضاف ًايكذ ًابيبط ناك
 ام «ةميدقلا بتكلا ةمجرت «ديشرلا هيلإ دهع «لكوتملاو قئاولاو مصتعملاو

  ه243) ماع ىأر نم رسب يفوت «مورلا دالب رئاسو ةيرومعو ةرقنأب دجو

 «كويعلا لغد» نويعلا بط يف هتافلؤم رهشأ نمو «لكوتملا ةفالحخ يف م 7.

 .(«نيلاحكلا ةنهم ةفرعم)و «بيبطلا ةنحمدو

 (179/9 مالعألا ,296 تسرهفلا 2346 ءابنألا نويع
 :130 نيفلؤملا مجعم :391 2380 ءامكحلا خيرأت

 416/1 يبارماسلا (65 ءابطألا تاقبط 3

 820ءاعءاسمهمم 17/103, آ.ع 014 1/103, 52 عأئافذ 1
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 (م1110 ل ) (مه#50 د سل ) : بهارلا سنوي 6

 .تافلؤم ةدع هل ءاهبب فيلاتلا داجأو «ةدرفملا ةيودالا ةفرعمب عرب

 462/2 ُئارماسلا «501 نويعلا
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 مَ

 ىف ) يصد ىع
 سيم وزد) 2 مك

 . اة 0 تايب تب تأ ع

 ثلاتلا قحلملا

 ةحراولا بتكلاب فيرغتلا
 باتكلا جف اهيايسأ



 يلج يروا ىجح
 ىصسمورز) نبدا ستس)

 ةيكايثايتي/ يخبل اصح ويب د وأ وصح



 َيَرجا يي ىج
 ىسموزم) نيه سكس

 يي _ عارمإ نو عج احي عج معي 1 رج و وحرمي

 : اهضارمأو نيعلا يف ينيصحلا ةزوجرأ ل 1
 غر بشر يه دقتعا دقف «هب سابال يملع لدج امتأشب ىرج :ةزوجرأ يهو

 بتاكلا مسا ركذو 2/221 ريلكول يف تدرو اهسح (يرصملا) مسالا نأ
 (م1266) ىلإ اهتباتك دهع دوعي نأ عقوتو (يرصملا حيسملا دجم نب لضفم)
 مث «لضفلا نب دجام وه مسالا نأ ةفيلخ يجاح ركذو «(م1267) وأ

 سيراب يف اهدوجو ركذو :؛فالخلا هججوأو ةطوطخملا مسا ناملكورب ركذ
 .12/70 ةيدلاخلا سدقلاو «308 توريب «48 (6) ةرهاقلاو 7

 145 ةنرامح .ن

 (م1222 ....  / ه619 )....  : يدنقرمسلل تامالعلاو بابسألا 2

 «يدنقرمسلا نيدلا بيجنب فورعملا لع نب دمحم دماح وبأ هفلأ باتك وه

 (169/7 مالعألا 011/2 نيفراعلا ةيده «472 نويعلا)
 (8رمعاعاونمدمسم 1/490 - 491, آنع 01 نع 2/127)

 (ينارحلا ةرق دمحم ةريصبلاو رصبلا امبر) : ةريصبلاو رصبلا حالصإ 3
 باتكلا نتم يف هركذ داعأ مث مسالا اذهب هتمدقم يف ةفيلخ هركذ باتك

 درو دقو ؛فلؤملا ركذ نود (ةريصبلاو رصابلا) مساب ةرمو مسا اذهب ةرم
 حالصل نونفلا عماجو نويعلا رون باتك يف (ةريصبلاو رصبلا) مساب هركذ

 اذه بسن ((م1296/ه696) يلاوح ىوتملا يومحلا لاحكلا نيدلا

 يبرعلا يلذاشلا ميهاربإ نب ةقدص هبسن 5 «ينارحلا ةرق نب تباث ىلإ باتكلا
 يلاوح ىفوتملا (ةيرصبلا ضارمالا يف ةيلحكلا ةدمعلا) باتك فلؤم

 لكشب غريشريه هثحب 5 «(ةريصبلاو رصابلا حالصإ) مساب (م1370)
 .(نويعلا بط خيرات) هباتك يف لصفم

 .ةرهاقلا يف روميت 100 بط يف هنم ةخسن دجوتو
 هيسنو باتكلا اذه نع ًاعئار ًاليلحت ةنرامح تشن روتكدلا ليمزلا ركذ م

 .ينارحلا ةرق نب تباث ىلإ
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 (175 نزوز) دارغننيل يف ةخسنو 83 مقر خينويم يف هنم ةخسن دجوتو
 ةيزيلجنإلا ةمجرتلا ..(نويعلا بط خيرات) هتعوسوم يف غريشريه ركذ اهسح
 .يناثلا ءرجلا 92 ص (يدولب)

 133 ةنرامح .ن

 (نيلاحكلا ناحتما) : لاحكلا ناحتما 4

 ريغ باتك وهو «(ه385) قىوتملا يرصبلا نيعأ نب نيعأ هفلأ باتك

 | عماجو نويعلا رون) باتك يف تاسابتقالا ضعب الإ هنم رن ملو فورعم
 .(لاحكلا نيدلا حالصل نونفلا

 (138 ةنرامح .ن 246 ءابنألا نويع)

 : (نيدلا ءايضل) نيتبرجتلا 5

 سيل راطيبلا نبا نأ ملعلا عم راطيبلا نب نيدلا ءايض وه له يردن انسل
 .مسالا اذهب باتك هل

 : سودبع ةركاذت 6

 نب دعاص دج وهو ديز نب سودبع هفلأ «بطلا يف ةركذتلا» باتك وه
 عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف دادغب نايرس نم «بيبطلا سودبع نب رشب
 .يواحلا هباتك ءازجأ نم ريثك يف يزارلا هركذ باتكلا اذهو ءيرجملا

 (251 يطفقلا «319 312 نويعلا)
 (ةءعوزم 3/264 - 265, آرع 01عدع 1/302)

 : ةيرخفلا ةركذتلا 7

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ركذ يأ باتكلا اذمل دجن مل

 : نيلاحكلا ةركذت 8

 / ه400) يلاوح قوتملا يدادغبلا لاحكلا ىسيع نب يلع هفلأ باتك

 21936 م5781 70072 ةيزيلجنالا ىلإ هماسقأ ضعب مجرتو ( م0

 يمالسإلا بطلا تاطوطخم سرهف رظنا ءايكرت يف خسن ةدع هل دجوتو
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 ةرئاد هترشنو يفرشلا يرداقلا نيدلا يحم نوع مكحلا هققحو 2302 ص

 .(م1964) دنهلاب نكدلا دابارديح يف ةيناهثعلا فراعملا

 2318/4 مالعألا ,333 ءابتألا نويع)
 (163/7 نيفلؤملا مجعم

 : روصنم ةركذت 9

 .ءاملعلا دهاز وه له

 ةقرو) نيعضوم يف 510 ص يناثلا ءزجلا يف باتكلا اذه ةفيلخ ركذ

 : ينانويلا لاحكلا لاق هنأ هتركذت يف روصنم ركذو) 4 3 خ2

 يف روصنم لاقو) يناثلا سابتقالاو :(..ةقلحلا لفسأ اوطب ًاماوقأ تيأر
 عم اوصمو «جاجز بوبنأ حدقلا ناكم يف اولخدأ ًاماوقأ تيأر : هن هتركذت

 برعلا نويعلا ءابطأ) هباتك يف غربشريه صلخ دقو (ةيضيبلا ةبوطرلا ءاملا
 ىلإ صلخ هنأ 6 .(سوليتنأ) وه ينانويلا لاحكلا نأ (159 158 م2
 .هلبق شاع هنأ وأ «يزارلا رصاع دق ًاروصنم نأ

 145 ةنرامح .ن

 : فيلأتلا نع زجع نمل فيرصتلا 0

 يسلدنألا يوارهزلا سابع نب فلخ مساقلا وبأ هفلأ «ةلاقم نيثالث يف باتك
 (ديدحلاو ديلاب لمعلا) نيثالثلا ةلاقملا ققح .(عه400) ةنس قولا
 8222111837 ىهدلاد 1.05 ىل1]10خ5 هرشنو 0.1. 117715413110. 5.5, 5211

 ةلماك ريغ خسن هنم دجوتو 117111/885117ل 017 11011114 511355 3

 .ايكرت تابتكم يف
 سرهف «286 سمعتلملا ةيغب :«501 ءابنألا نويع)
 (240 لوبناتسا  ايكرت يف يمالسإلا بطلا تاطوطخم

 : (نالطُب نبا) نادبألا ميوقت 11

 نالطل نبا هعضو هنومضم ىلع لدي هناونعو .(ةحصلا ميوقت باتك) وه

 نسحلا وبأ ىمسملا (م1075 1031 / ه467 )422  يدادغبلا
 ةديدع تافلؤم هلو «نالطب نب نودعس نب نودبع نب نسحلا نب راتخما

 بتك يف هأرق ام ىلع ًالودجب باتكلا اذه نالطب نبا عضو «بطلا يف

 هباتك يف يدادغبلا هلزج نبا باتكلا اذه بولسأ دلقو «ةيسيئرلا بطلا
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 .م1530 ةنس يف ةمجرتلا تعبطو «رشع يناثلا نرقلا يف ةينيتاللا ىلإ نالطب

 ءابنألا نويع 214 4 ءامكحلا ٌرات)

 مجعم 459 :458/9 مالعالا 314 5

 1. عجم 1/489 - 492 - (211/12 نيفلؤملا

 : نيعلا ضارمأ فيرعت 2

 ركذ دقو «عطاقملا ضعب اهنم سبتقا يتلا هعجارم نمض نم ةفيلخ هركذ
 هعضو ((قاحسإ نب نينح تحخا نبا دصقيو) هتحخأ نبا شيبح باتكو)

 ةرفظلاك اهضرم لكشو «نيعلا لكش عضو هنأ كلذو ءاهضارمأ فيرعتل
 يف اهضارمأ عضو هنكمأ امو «ةلوبسملا نيعلاو نيتيقتلملا نيترفظلاو ةريبكلا
 .(..نيعلا ضارمأ فيرعت باتك هامسو :ليكشتلا

 .باتكلا اذهل ركذ نع انيدل ةرفوتملا عجارملا يأ يف رثعن مل ,ءنفسأللو

 : نيعلا يف نينحخل تاالاقم ثالث 13

 | .(راصبألا جالع يف راكفألا ةهزن»

 10 سونيلاجو طارقبل ضارمالاو اهجالعو نيعلا بيكرت باتك هل (1
 .تاالاقم

 .نيعلا يف لئاسملا باتك وأ نيعلا باتك (2
 .نيعلا للع ةيودأ رايتها 3

 .نينح هصخل «سونيلاجل نيعلا يرشت يف باتك (4
 .هتافلّؤم نمض راصبالا جالع يف راكفالا ةهرن يف هركذ دري مل
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 لئاسم) مساب لوبنطسا يف 1937 ماع ةطوطخا هذه دوجو ناملكو رب ركذ

 باتكلا 3576 مقر عومجملا ةيناثع رون) (لحكلا ةعانص ملع يف ةبوجأو
 يماس .د ركذ 5 1966 ماع ةطوطخملا هله فصو سيوتيد نا 5 (يناثلا

 ريشيو رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يف ينوت ايعشأ نب لايناد نأ ةنرامح فلحخ

 بط 4) ةرهاقلا يف ايعشأ نب لاينادل (نيلاحكلا ةركذت رصتخم) دوجو ىلإ
 .(ليلخأ

 139 ةنرامح .ن



 : نيعلا يف تالاقم رشعلا 5

 .هققحو «(م873  ه260) قوتملا يدابعلا قاحسإ نب نينح هفلأ باتك

 .1928 فوهريام سكام : همجرتو
 نايعألا تايفو .274 ل 257 ءابنألا نويع)
 (87/4 نيفلؤملا مجعم 2287/2 مالعألا 2118 ؛ 2

 : «يزارلل» لصافملا للع 6

 يف ترهظ ةيبط ةيلقع بصحخأ «يزارلا ايركز نب ركب وبأ هفلأ باتك

 وهو «نيتسلا ىلع ديزي رمعب م926 /ه314 ةنس يفوت ىطسولا نورقلا

 299 تسرهفلا «:80 77 تاقبطلا)

 (424 414 نويعلا 358 2

 : لاحكلا يدمآلا باتك 7

 مع تازجألا ديدع بطلا ى باتك فلأ دقو :نيبيصنو اهرلا ني ةلجد

 ماع غريشريه هركذ اك «(159 ةعبيصأ) نويعلا بطل هيف عباسلا ءزجلا
 دق ناك اذإ ام ملعن الو (سويتيا دنع نويعلا بط) باتك يف «9

 .باتكلا اذه ةطوطخم ىلع رثع

 131 ةنرامح .ن

 : لاحكلا هللا دبع باتك 8

 غريشريه نأ ىوس ملعن ملو «(ظ30) هعجارم نمض نم ةفيلخ هركذ
 تاجلاعملا فلؤم) يربطلا دمحم نب دمحأ نأ دجو دق «(31 : 2 خيراتلا)
 يأ ملعن الو هل ًارصاعم هرابتعاب ينوعلا نادبع همسا ركذ دق (ةيطارقبلا

 1 .باتكلا اله نع يش

 138 ةنرامح .ن

 يربكعلا باتك 9

 لاحكلا ىسيع نب ىلعل نيعلا يف ةئالثلا تالاقملا ىلإ ةفاضإ نيدابرقأ وهو
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 عومجملا نمض نم «فوهريام هركذ دقو «يدوبيلا يربكعلا نوره نب لهس
 .ةرهاقلاب ةينطولا بتكلا راد يف ايلاح دوجوملا (100 روميت بط)

 139 ةنرامح .ن

 (هيّوسام نب انحويل» لاحكلا 0

 : هل امنإو مسالا اذهب باتك هل سيل

 .نيعلا لغد باتك (1

 .نيلاحكلا ةنحم ةفرعم (2

 .نيعلا يف ةلاسر (3
 .اهتيودأو اهللعو نيعلا بيكرت باتك (4
 .ةريصبلا باتك (5
 .(نيلاحكلا ةنحم) ةريغص ةلاسر (6

 :نرهأ شانك 31

 افصو هنّمض «ةينايرسلاب م600 ةنس يف هان110# نيعأ نب نرهأ هعضو

 ضارمأو نيعلا حورقو دمرلاو راودلا ةاوادم هنمض [5 «يردجلا ضرمل

 حتفلا نم بيرق نمز يف ةيردنكسإلا ةسردم ذيمالت نم نرهأو «ىرخأ
 .نيملسملا ءافلخ لئاوأ كردأ امبرو رصمل «يمالسإلا

 (150 نويعلا :80 يطفقلا «18 مثألا تاقبط)
 آانع 016ج آ/81-77 11ءانط طمعا 128, 5 عون 167-3/136 و

 ظرعوعاع ءاصقمستق 1/106, آن]]1031311 89-87, 5ةقاوزت 9

 (يسيدورفألا ردنكسإلل» سوردلا شانك - 2

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ةمجرت هل دجن مل

 : («لهس نب روباسل) راتخا 3

08 

 : يتآلا هل لب مسالا اذهب باتك هل سيل
 .ريبكلا نيذابرقألا باتك (1
 .اهعفانمو اهراضمو ةمعطألا ىوق باتك 2
 .قاحس نب نينح ىلع درلا باتك 3

 .ةبكرملا ةيودألا ةعانص باتك (4



 .ةيودألا لاديإ باتك جه

 .اهراضمو اهعفانم ةنشألا باتك (6

 : (لبه نب نيدلا بذهلا» راتخما ل 4

 دادغيب جرألا ةلحمب دولوملا لبه نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ هفلأ باتك
 لبه نبالو «ةنس ةئاملا زهاني رمعب وهو ,م1213/ه610 ةنس قوتملاو
 رانلاو باتكو «ىعامجلا بطلا باتك «(«بطلا ف راتخنا) هباتكل ةفاضإ

 .نكنبوت : هنم ةطوطخمو (اهجالعو اهءامالعو امابسأ ام ةيسوجا

 ءامكحلا خيرأت «410 407 ءابنألا نويع
 مجعم «* 5 مالعألا 271 9

 599/1 يارماسلا «21/7 نيفلُؤملا

 : (يميمتلل» دشرملا 5

 ةطوطخم ةيودألا يف تادرفملا ىوقو « ةيذغألا رهوج ىلإ دشرملا باتك
 ةمعطألا تادرفمل عماجلا هباتك يف راطيبلا نبا هنع ذأ دقو «سيراب ةبتكمب

 «يميقلا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ وهو ,يميمتا ديعس نبا هفلأ ةيودألاو

 ةيودألا يف هتفرعمب رهتشا ًابيبط ديعس هدج ناكو اهسق اآشنو 2.سدقلاب دلو

 ةنس دعب ةرهاقلاب يفوت تاجلاعملا يف اهتابابطتساو اهبيكرت قرطو «ةدرفملا
 .ىرخأ ةيبط تافلؤم ةسمخ هلو م98 /ه0

 نويعلا «106 105 ءامكحلا خيرأت)
 ) مجعم 264 263/8 نيفلؤملا مجعم «548 7

 (لنع نأءعرع 1/388 - 391, 459 - 2

 ظرمعا ءاسصسمقمم 1/237, 5ءمعام 3/318)

 : نيعلا يف رجشملا 6

 - باتك) يزارلا تافلؤم' ةمئاق نمض نم ةعببصأ يأ د ركذ

 هقيقحتو هيلع رولا لمأت 3 لري باتكلا اذه لازامو .

 5 ءدعزط 2 0
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 : ةيطارقبلا تاجلاعملا - 7

 ديلاوم نم نسحلا وبأ هتينكو ءيريطلا دمحم نب دمحأ هفلأ باتك وه
 بتكلا لجأ نم) هنأب هفصوو باتكلا اذه ةعبيصأ يل نبا ركذو ناتس ربط
 ةطوطخمو (نوكي ام من نع اهتاوادمو ضارمألا هيف ىصقتسا دقو ءاهعفنأو
 رونو «خينويمو ةيفصألاو حتافو ءانايلدوبو .روبمار ةبتكم 2 باتكلا اذه

 .ةينائع

 ؟ميوزم 3/307 - 308, ةوضام» 1/677, 2427 نويعلا)
 8روعاعءاسقمم 1/237, اناطقمم, 35460. 1[؟لاقسم 2. 104,

 (1ع تاععع - كرهط 781علع 1/338)

 : بطلا حاتفم - 8

 .انيدل ةرفوتملا عجارملا يف ًامسأ باتكلا اذهل دجن مل

 : ٍتعشألل درفملا 9

 ةيودألا باتك أبنم ةريثك تافلّوم تعشألا نبالو 0 0 ةئس

 .(بلخ يديرلاو .طابرلا ف فاقوألاو «يناطيربلا فحتملا ةبتكم) ةدرغملا

 1389 401 1 نونطلا فشك 1 نويعلا)

2+ 21408 1413 1424 1432 

 مالعألا 1783 1455 1 +3

 (148/2 نيفلؤمللا مجعم 0/1
 (ةءمونم 3/801 - 802, آنعع نلاعع 1/379 - 380
 عروعا ءاصخمسم 1/237, [نا1صقعم - [11ءلق - 151مل 125 - 136)

 مساب «برغلا يف باتكلا اذه فرعيو ءةدرفملا ةيودألا يف ينغملا باتك وه
 بقلملا دمحأ نب هللا دبع نيدلا ءايض دمحم وبأ هفلأ «راطيبلا نبأ تادرفم
 ىتلا مسجلا ءاضعأ بسحب راطيبلا نبا هبتر دقو هراطيبلا نباب فورعملا
 هتطوطخمو م1758 ةنس ةينيتاللاب باتكلا عبط و ,ةدرفملا ةيودألا اهببطتست
 .نديالو هتوغ ةبتكمب ةيبرعلا

 : فيرشلا تادرفم 1

 مساب باتك لاحكلا فيرشلل نأ انيدل ةرفوتملا عجارلا بسح ملعن ال
 .(تادرفملا)

70 



 : نيعلا يف رايسلا نبا ةلاقم س 2

 ا فر ع لو را ف ةلدو هل رك ةعيمصأ أ

 : فرطملا يبأ ةلاققم 3

 ةعبيصأ يلأ نبا هركذ يذلا (رصبلا ةلاح للع يف رظنلا قيقدت) باتك هلعل

 142 ةنرامح .ن 2496 نويعلا

 : هحدقو هجالعو عاملا ْف ,يرصملا ليهذ نبأ ةلاقم 4

 دق «يربطلا دمحم نب دمحأ نسحلا ابأ نأ 0/2 خيراتلا) غريشريه ركذ

 شوه دعب هيف يأ ثحاب يأ ركذ مو .ةقيلخ بانك يف نير لقا

 137 ةنرامح .ن

 :يكلملا - 5

 دضعل يزاوهألا ىسيع نب ىلع هفلأ (ةيبطلا ةعانصلا لماك) ًاضيأ همما باتك
 .ايكرت تابتكم يف ةلماك خسن ةدع هنم دجوت «يبموبلا ةلودلا

 مجعم ؛138 نونظلا فشك ؛ 2,319 ءابنألا نويع)
 سرهف 4 مالعألا (116/7 نيفلؤملا

 (341 ايكرت يف يمالسإلا بطلا تاطوطخم ْ
 : لحكلا يف ةياهنلا 6

 هفلأ «امهجالعو امهقلخو نينيعلا بيكرت يف ةيافكلاو ةياهنلا» باتك وه
 سرمت «نيينولوطلا مايأ يف رصم يلاهأ نم «يلع وبأي ىنكملا ينولوطلا فلخ
 .م914 /ه302 ةنس ًايح ناكو نيعلا ةبابط يف
 فلخل باتكلا اذه نوكي نأ انعقوت اننأ ريغ «فلؤملا مسا ةفيلخ ركذي م

 ص ةنرامح .ن ركذ دقو :غريشريهو ةعبيصأ يبأ نبأ نع ًالقن ينولوطلا
 رك ذ ابيف درو «بلح يف هل ةطوطخم ىلع رثع ءطابس سلوي بألا نأ 143

 باتكلا اذه ريصم دحأ فرعي ال فسأللو (ينولوطلا فلخ- ةيابنلا باتك)
 .نآلا ىتح

 1.6 ©1عبع 1/402 142 ةنرامح ن ,544 نويعلا
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 َيَرجل يضل) لج
 ىصسموزل) نجد سكس)
 يياييايي زن وديي جا ت12



- 

 َيرف) قنا لج:
 اياياييايب 131 كامب تا تأ جت تان

 باتكلا داوم سرهف

 كة ا ل م مة زة نة ممم قنة ة قمم مما مات ممم ممم مفروم ممم مب ممم ممم محق ءادهالا

 00 ا ا مدقت

 0 ةمدهملا

 2185 600666 م م مم ممم همم ممم ممم م هم ممم همم مم موه همم مم ممم م تاطوطخملا روص
 31 2006 0 0 م من ممم ممم من ممم مووت م معمم وممن ممم مم همن لحكلا يف يناكلا

 ىلوألا ةلمجلا

 بابسأو اهئاولأو اهجازمو اهتعفنمو نيعلا ّدح يف : ىلوألا ةلمجلا نم لوألا لصفلا
 377 00000 مم ممم مم مم ممم مم ممم مم مم ممم م ممم ممم همم كلذ فالتخا

 40 اهئشنم ةيفيكو نيعلا تاقبط حيرشت يف : ىلوألا ةلمجلا نم يناثلا لصفلا

 46 200 نيعلا تابوطر ركذ يف : ىلوألا ةلمجلا نم ثلاثلا لصفلا

 49 راصبإلا ةيفيكو هبصعو هدلوتو رصابلا حورلا رمأ يف : ىلوألا ةلمجلا نم عبارلا لصفلا
 59 هئشنمو نيعلل كرحملا بصعلا رمأ يف : ىلوألا ةلمجلا نم سماخلا لصفلا
 بادهألا رمأو نفجلا لضعو نيعلا لضع حيرشت يف : ىلوألا ةلمجلا نم سداسلا لصفلا

 2110 اهتعفنمو

 ةيناثلا ةلمجلا

 71 بطلا نم يملعلا ءزجلا نم ًايلك ًامالك نمضتي : ةيناثلا ةلمجلا نم لوألا لصفلا
 84 نيعلا ظفح يف ًايلك ًامالك نمضتي : ةيناثلا ةلمجلا نم يناثلا لصفلا
 104 .... اهيف ءاودلا عصضوو نيعلا حتف ةيفيك ف : ةيناثلا ةلمحلا| نم ثلاغلا لصفلا

 106 ل. هرايتخاو ليملا لكش نوكي ام دوجأ يف : ةيناثلا ةلمجلا نم عبارلا لصفلا

 107 تافايشألا اهيلع فاذي نأ بجي يتلا تالآلا ركذ يف : ةيناثلا ةلمجلا نم سماخلا لصفلا
 لاحكلاو ضيرملا سوبلم نوكي ام دوجأ ركذ يف : ةيناثلا ةلمجلا نم سداسلا .لصفلا

 00 نيعلا ضارمأ جالع دنع
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 مس اج و اس و ساو ا جا»# جاه ساس و وس زو ري 8# هه وهو« ساس ه# © 58 © © © هه ها 5 8# عاش 8# © ها هاد « »ا عاو»

 عاج ساو تا ناش سن سنن 6 تض» ه © وه هن #8 #ااه »»

 ةمديينعمو هلوطو لعألا نفحلا ءاخرتسا

 0 فرطعلا
 ل ةرضنلا ةنمكلاو مدلا توم

 همه اه سان دعه هاو 4ك دروس اس سو سا شاهق ساو ساو ع شام »8# عامها سه اها»

 عه عه شرعا م هام اهاشه عاش هس ظاظا»# هاهو عاش

 عن و ده هدو ساشا ساس هه © و توا را » لا ص هاه سلا يه ول »9# #

 داو نمو اه كاف ن5 كك 4 هنا شاش ا © سشا# 5 4# #

 ون هاهو عاد عاش عا ساس ناو د ساهسااو 8#" ها 6# نه »8# 8*8 6# »و

 مو سو وام ع عمه عه وه ماج ه مه 8 هده د # جاه © هن اه # #8

 ع هع عمم لولاتلا

 هم هامه و مه جايوم يا ساهادعا ساسعاس هدو # »ا »هو

 هع اس ها اسهاو ساروا »8# 6 # هاه ها وه 8 #» ا

 م دا وه و هسمج هو ه هاه ه ها شاش قاده ساه جاه اه هب

 1/دجبم همام دمعه عه هو واس واو واس »اه ا هالا»

 يه هام و سو سف نه عاش سوس جاوا وه هدو #9 ١#

 0 ةريعشلا

 0 دئازلا رعشلا

 0 رعشلا بالقنا

 م و تاما 5ك خ1 سه عاشه ساشا ها # ش8 © هس هن ا ها# ©

 م م هدد اواو جاو ده جه و ساو ياو مخده اه 5 »ا »ساو

 مج جواه وه جاش اش نا ه» يه وه وه هع هاا © هوا

 ورم و وم م هاهو ا" شانك لاه واو ساواو »د8 © »ع

 مق سوي معمجو »ف هاف اهاش ع ع هاوي » هه #6 »8#

 م هه هام وه د شام ه + هامه - 5 ما ك# * »© # جا#

 همه هاه اشها4 هامه © اه سا سلوا سده 8# ا# 8# هه هاش

 هه هاو ا هادواس ا # نا هاش هس ناس ساس # ها سااشاماو

 هم جارعلا جه هاو هو هاه ها هاش سه ده هاش * © © »8#

 م.م وو ده ساس وه جا هادج ا« وساوس ٠6# »# »ا ع #

 عج هاه هادم و واو ن8 هاش © © © هاه »ا »ا سا هس

 بس سم مهامه اه هاج »ا هاو »وهوه هاوي وه »ا »ا # #

 رياض هاو جاجا ه5 سانا 8 سا # واو ها» دوو ها #898

 مدي اج هواهم جا ساو هاج سه سه سا نا اها# ه8 # ف

 ماه هده هاو ها واس هنا# هش ع هاا © هاه سا ه# جا#ا#»

 وو سواه معاه هاه ههه »اجا »ب سوه هع ته »#8 و

 د سه د هاه هك سا اط و ظ # 6 تاو ع ص ته # #ا #ا#

 مه هاه ساس قادوا سرس هاه ها# هاج هع اه سا# »ا «»» »

 سه ده هاه عاش شاسع عاش سانا ساتان سا" #0 # 9#

 ماوه هاه جاو قاوا## ا »#8 اج ساشا ه8 مج عا »»

 هاو اج سجس هوه هاش ةهاش هاه اه ع ساو سه د سد# »© »#5

 م ه هعاه هاه سه هاه هه © »ا وه جا # ساس # ه# نك ©



 | ناليسلا

 164 000 ا ا اء تثمن منة ة يمت ايم مي بمبم رجفنم ريغلا برغلا

 166 0.06 م لم ممم م مم ممم هم مم هع هلق رجفنملا برغلا
 170 00.6 ممم وهم نم مجم وم م مل دمرلا : محتلملل ةثداحلا ضارمألا

 171 0 يوارفصلا دمرلا
 173 0. ل 00 يمغلبلا دمرلا

 ايا يوادوسلا دمرلا

 0 يحيرلا دمرلا
 177 6.6.000 م مل ممم ممتن ي متم ميم ممم ممن ةرممتف بكرملا دمرلا

 178... 06006060 ممم منفعة مرة م مجم امم مم ممل ٌراحلا دمرلا
 186 000660600000 ممل ةيداب بابسأ نع ثداحلا دمرلا

 182 ..2606266666006 666066600666066 ممم ممم (يقلعلا)» يومدلا دمرلا

 0 ةرفظلا
 192 066600066600060 مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةفرطلا

 195 ....2060 606064660006160 ئ مة مز ممم متم ممم ممم ممم ممم ممم مة منن ممم خافتنالا

 00 ءاسلا

 197 0.0000 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم مق ةكحلا

 198 .....لم ملل ا ا الم منة ة منن مة رم ممم ة فم و م مسرة ة م ممل يومهدلا : لبسلا

 202 222066660006666. م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم منة مممق يقرلا

 204 .....6.6.06 666662066220206 0260606 م ممم ممم منوي مميفةم ثمن يم ميم رفمم ةقدولا

 206 ...6.262626666026 666220200062000 000م2 م مم مم ميم م ميم ممم ممم ميمممم ةعمدلا

 210 206060060060 م مم مم م مم م مام عم هم مل مم م مو عمم مع ةليبدلا

 لا ةتوتلا

 212 202000006066 مم ممم مم ممم مم ممم مم م م هم قف ديازلا محللا

 213 ...666660060 660660666000600 0 0066م ممم ممم ممم بملف لاصتالا قرفت

 214.006 ل اهيف ماسجألا ضعب عوقو دنع نيعلا رأت

 217 0060066 م مم ممم مم ممم ممم مم معمم ممل ةينرقلا ةقبطلا ضارمأ

 217 6060066600 06 مم ممم مم ممم معمق قل هم مهم عم مة مع ةردنلا

 218 ..00006 000000 ممم م ممم ممم ممم ممم مم معمم مم ممم ممم نيتلاوبلا

 219 ......0 000000606001000 م ممم ممم ميمي معمم (يلرقلا ةحرق) حورقملا

 224 ...20660600006606 66000020060666 ممم ممم ممم ممم ممم ممم من ممم فمف روثبلا
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 هم هرم نر رم ادور م يووم فيلات هو م مور و رو ياهي هو ف دوور هوو + خاجاما و روثبلا نم فلخن ام

 0 ل يلرقلا ةليبد

 ون واه هع و هاو هاه هاه اه سا هسا # ناش و ساس سه جب عه ساه * عهاس جب جدها و هاه < هه هه ج5 « و ناديه عن دعه ا. < 7

 كا م مه م ىنرقلا قارخنا
 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا لح ينرعلا عوتن

 نينه مرام لم رار هن هميم هةر م مم م نر مرهم اووف نر وه وو فاراماو اهتقرزو اهرثا غبص

 0 ةيبنعلا ةقبطلا ضارمأ

 0 يعيبطلا يضرعلا ةقدحلا عاستا
 ةي مملة ل را مر نر امة ممم رم نة يمني ييممف يعيبطلا يضرعلا ةقدحلا قيض

 0 ةيبتعلل ضراعلا عوتتنلا

 0 ةيبنعلا قارخنا
 0 ع ع ع ع ع متي ع ع ع ا ع ع ع لل يبنعلا بقثلا ضارمأ يفاب

 رنا ع ع ع ا ا نيعلا 5 لزانلا عاملا لودج

 0 رقبلا تاذ

 مل ديلاب لمعلا ىلع ةلمتشملا حاولألا ركذ ىلع لمتشي لصف

706 

 0 برجا نم عبارلا عونلا درج ةيفيك

 هلال م مله من همن مت ثمة وو نة م نة ر نمي يمة ويف فم ماععف اهلسو ةدربلا لع قشلا ةيفيك

 00 هجارخإو رجحتلا ىلع قشلا ةيفيك

 هير فمر امل ر وة تراث فريم ينفي يم ممم مير يف رمفو نينفحلا نيب قاصتلالا كف ةيفيك

 0 محتلملاو ينرقلا نم نفجلا قازل كف ةيفيك

 0 دئارلا محللا خلسو ةرتشلا نم ثلانلاو يناثلا عونلا حالصإ ةيفيك

 م ع ع ع ع ا ا ا ا ا 8 اهجارخإو ةريعشلا لع قشلا ةيفيك

 للمرة ا ا ال ران ممن رم مة م ميرة فما ف مروة ووري يم مثف دئازلا رعشلا مظل ةيفيك



 280 000066006600666 0 ممم ومهم ماما م ممم دئازلا رعشلا قازلإ ةيفيك

 281 200660600600606 ممم ممم ل دئازلا رعشلا عضاوم يك ةيفيك

 281 ديدحلاب بلقنملاو دئازلا رعشلا يف ريمشتلا ريبدت ةفص

 283 00006000066 مم ممم امم ممل لبسنملا نفجلا يف ريمشتلا

 284 200066606066000 ممله ممم ممم ممم م مقق قهّدلاب ريمشتلا

 284 0 داحلا ءاودلاب ريمشتلا

 285 0 0 جنيدرولا نم يناثلا عونلا حتف

 285 20000006006 م ممم معاة ممم وقل قانرشلا لس يف ريبدتلا

 ْ لمدلا راجفإ
 287 ....ثث مل للم ةء رن زم ة اة لمة مة فة ريمة يمة ةةممةيةمثم نفجلا ةتوت عطق

 288 020606666666606 0 6006600600 م ممم عمم اهجارخإو ةلملا ىلع ذيفنتلا

 289 220600066660606 6 ممم ممم مة اممم اهفيظنتو ةفعسلا ىلع طرشلا

 289 0 هعطقو شاقنملاب لولأثلا دم
 290 ممل عم مال اهجارخإو ةعلسلا ىلع قشلا

 290 2 ا ل  ة ربكألا قاملا ةدغ عطق
 291 260660660060060 6 20066 ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مممق ةبرغلا يك

 297 ..م..م 6.0.0200 062060000000 د 0من نرمين يمنع ةج مم ةممممت محتلملا هتوت عطق

 297 00600606006 606 6 ممم محتلملا نم دئازلا محللا عطق

 0 ا
 298 000600600 مم ممم ماء ممل اهجارخإو ةنماكلا ةدملا ىلع قشلا

 298 ...... 0006.620 0002000000000 ة بم يبلل ةيبنعلا ءوتن نم عبارلا عوتلا دش

 299 نذألا فلخ يذلا قرعلا عطقو اهعطقو اهدصفو نيغدصلا نييارش لس ةيفي
 300 ..06060 0060006 م ممم ممم ممم ممم ميم نيغدصلا نييارش يك ةيفيك

 301 0 م مطعم و سأرلا يبناجو خوفانلا قرع يك ةيفيك
 303 060006006606066 0مم مم ممم ممم ممم ديلاب ءاملا جالع ةيفيك

 303 حدقي نأ بجي يذلا ءاملا نم ديجلا تامالع ركذ

 305 60.66 نمو ج و جمة مهم لق حدقلا لبق دمتعي نأ بجي ام ركذ
 305 2.6000 6م مم ممم مم ة م ملل ةريالاب وأ ثلثملا تهملاب حدقلا ةيفيك

 0 [فوجملا] تهملاب حدقلا ةيفيك
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 00 ةيحارجلا تالالا روص

 0 اهماسقأو سحلا نع ةيفخلا ضارمألا
 0 تالايخلا ةيؤر

 0 اماما مي ثية ياي ييييييي.......... ةيضييلا ةبوطرلا ضارمأ
 00 ةيديلجلا ةبوطرلا ضارمأ

 0 ةيتوبكنعلا ةقيلطلا لاوحأ

 0 ةيجاجزلا ةبوطرلا ضارمأ
 0 يرونلا حورلا ماسقأ

 ءايشألا نم مظع ام ىري نمو بيرق نم ىري الو ديعب نم ىري نم
 0 اهنم رغص اه ىري الو

 0 اهنم ربك اه ىري الو

 0 اليل ىري الو ًارابت ىري نم  روكبشلا : ىشعلا

 0 ًارابت ىري الو ًاليل ىري نم  روكزورلا : رْهَجلا
 ةيكبشلا ةقيطلا ضارمأ

 0 ةيميشملا ةقبطلا ضارمأ
 0 يرونلا بصعلا ضارمأ
 0 يرونلا بصعلا لاصتا قرفت ضارمأ
 00 راشتنالا ضارمأ
 ا مرولاو طغضلاو يرونلا بصعلا يف ةثداحلا ةدسلا ضارمأ
 ا ةيرونلا ةبصعلا مف ىلع يتلا ةئثالثلا لضعلا ءاخرتسا ضارمأ

 0 نايبصلل ضراعلا لوحلا

 ع يام. ........... نيعلل ةكرملا ةتسلا لضعلا ضارمأ
 0 يمنة انة ةة يم بمب ءمءميممةييييمييميءي.ث......... نيعلا ةلمج عوتن

 0 نيعلا لازه

 0 رصابلا حورلا فعض
 ما ل م ل كلذل ماع جالعو نيعلا ىلإ ةردحنملا داوملا ردحت ماسقأ
 هماسقأو عادصلا

 م رس رو عامه لاه رو « عا وو ده جا سا تو تس توه »نس تس و 5# ته اه سه جا »© هاته »ل تس ع 6 هع ساق ©

 ومروام و جو هسه مه ده اع هس اس واه سا # سا واو ها يافاس هو ساو شا شا» »اه هاه اس مج هاو اش سها هدم عاق »ا جات »#4 *

 -* جم ده سه م« كا 5 ها هاه ده تش هنو نو تسر ف دو »ده # © 5#: اها # © »© 0# # ه#
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 [نيذابرقألا]

 423 20000000000 ل ًاقلطم ةيودألا رمأ يف لمجي مالك : لوألا لصفلا
 429 نعل ةصاخ نيعلا ةيودأ رمأ يف ىلك مالك ىلع لمتشي : يناثلا لصفلا

 فلألا فرح

 439 ....006006 0600660000000 ة 0 نمير لمة مم ميمي م ممم يممف 00 تورزنأ

 439 0000000000 م ممولة ممم ميمو ة مم ممم همم وملف دُعإ

 446 00000000 6مم ممم ممن ممم ممم مم ممم مق رفصأ جليلهإ

 441 2.0006 م ممم تمم ممم مم مم ممم ممم موف قضشأ

 441 60 ل6 ملل عم مم همم م همم همم هوم ممم م ممم م ةكشأ
 441 006م م مم م ممم و تمم ممم ممم م همم ممم م موف ايقاقأ

 442... لل منن مول مو ممم ممم ممم م ممم ممم مة مق سونبأ

 443... ل000 رة نة ن ممتنة ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممق سا
 443 ..0.0 000م0 00م مو للملا مم ة معتمة مصممة ممم مامن رابأ

 #44 ...ث م.م لم م مة ءءء مر للامم منة م مام تمم ممم ممم مم متف كلملا ليلكإ

 20 ناجرملا لصأ

 444 0. ملم اممم مامن ممم مهم مم هممت يبهذ ايميلقإ

 445 2.0.0006 000 ممم مم ممم ممم تميمة ممم ممم ء ممم م مردف جنفسإ

 445 0.0066 م0 مم ممر م وفم مة ممتنة ممم ميم ممم وموقف دنس

 445.000 0006 مام ممم م ممم مم ممم ممم مم مق بضلا رعب

 445 ..... 000000696 مم مم مة قم ملثم مر ممم مامي مة ف نفث ممن مي مر مثقف دزراب

 4446 ل.ل ملم اممم مة مم همم مم ممم عم ممل لصب

 'غ”ظ 1 يلقاب

 446 ...ن.. مل ثء للامر فل امنة رة منة ميما ةق قمم ممم ممم ةءممة معيب قروب

 447 00مم نا ممم م ممم مونة ممم مم ممم مم ممم سكخلا رزب

 0 دوسأ جنب

 447 للم ل ممل لةم و همة ممم ممم ممم م وم ة م هلع درولا رزب

 447... لملم مة نامه مهمة جم همم ممم معمم متك رزب

 448 000مل مم مو مة ممم همم مم ممم ممم ممم وقف صضيب

 448 .... ل.ل ممم ل ملل رمل امرا رم مة مرة م هم ةفمف مم يةةبتف ضييبأ ضايب

 449 00.00 ل ممم مة ممم همم همم ممول يدنه قدنب
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 ءاعلا فرح

 ءاهلا فرح

 ءاقلا فرح

2700 

 مدعو 4هامهاف هو مه روع ودوام ا 8 ## ##

 هاه ده دس هاك هاه ©

 وو سمع ها»أ»

 4م هاو قة عدو هنا هاش نه هش 58 هه

 يندم ند ها تا ل

 مه مما جا جام هه جاه « 89

 مم مهو هدم رو عاشه هاه »© و ©

 م هرم م هن نه + جاه ها هاه <

 رم هو يوهم هشه هاش 4 دقا# *

 هوه هاه اه هع © *»

 مه ع هواه عم د و هد ما»# ها ا »

 يسر هدو هاواهاهع ها # ع # © # © #9

 م4 جاو هاه ناسا سا# ناوا# هاه هع

 ين اوادو 5 هن ده هج شاوا# ظاش ته # #9

 نو و وام "ا ها# »ا سهاشا# © هه

 وبه و اوامه جاوا ها #ا# ناش © © 9# 4 ها#

 هاهو دو وا ها« ا« # »

 هو ههاق ع« مه « # عام »© 89

 معمو هاش هاش كاش

 وو همام ع هاو »ا نا » »

 معو هج ع و وهاهو عا سه ساشاه ن6 ن5 »ع ساه وا »# »© هه ده ها شاه 5 »اه وه ها #89

 عدو ميم و 4 ه هاش اع نول © عواده وهاه# 8# #8 © © #ا# #اظا# © © * 8

 هرم او داو 4 سه ساو ساس هاه و و ساو هاه #» »انها نش # # © هع هاهاه # » »

 1م دم مرو م م عامان نهرو م 4 هه هاب و ع ه5 ها اهاش ظطاهشاش 4 8 ماده« 8

 موه مم همونمادم م مو ووو ل هع ع هه هاو هاش عاش «# # ا # »ا © # هده # # #

 هواهم مو هم وانام م نو نك و + عاش سام و دوه كه ها هاد8 هش ا # 4# #»# © .# سا# »

 1مم همه يمه ماه هاي هاهو هم هس هاه عاش هاش ها © ه»ا# # «# هه »©

 ناو هن هاو سات كش شارو و »ا كه # وه و و هاو # هت به لاه 8# هاه 6# # ه8 #8 #8 ©

 مو و امس م خدعه هو يدادهاو و هافانا سه وو هاه « هد مم ه»# ع هع ده 6# ا »# © ا« *

 مو عمو رورو ها أ هسه 4 هاه 8# © كك ضاع اها سا# # و # ع تهلا# ه6 #6 © #9 #

 مدد هام بو اواي ياه ته معاه #5 ع سا شانها © ش8 6 4 698 98# ه# 8# # ا«

 4 نب اهو مرو ع ها 8 ناو © ناسا هس تو # © 8# # 9# #6 © وه © © »# « *

 معو يرو هواها شا شاه عا س اج خا # نا هامه سك اهدا هش 56 8 © #6 #»© هده #6 © # ©

 م و 4 ده ديه ساشا نا ساه ا ظاشأ# ظشانش © ساده وه 8# 6 © # © © » » #ا»# © 6 سا # #9

 يداه بو اواو ماه ه رهو هاه كا ساس اشاهد # 8 »اه ا سهاشا # »اه اه طش و# ج# #

 ع م اه وو او ساشا 5 سن سه ساشا 4 شا# قاشهاه #8 © © ش4 © # »© وه »© © © و ##

 هاه اه سه هاش 6 اه عاش هاه "ا نظا8 6 شاش ا ها# 8 © ه»# ه4اتقا # سه سه ظا# ولا# #

 مه ماو م سم سام عر سام ا س»ع سه هاه ياش وس حافاس تو اسف هاه سهاهداسهاه عوسش جس و وام عوز هاه جاف »ف

 4 هاو ام ير عام عه يورو اه رف هاه د سس ا« هس ان هاو # ناش ته ساه وس »ع »و »و جيف < هاو هد ع و د» ا # * 8

 وه و او سوو نم و هك عج قو # ها كاش هاش 4 كف 6 -اه# و © ها "# »# #ا ه عج ساوهاهشا#

 هدف ا ماراو لماما م هوا سو 4 ساهم يه ساو تس هي ع سو هاف هه هواك هده ده ههف هاه ده م سا هاه #6 4ا# 8

 مه م هاهو هاد »درع ها سهأاس وه ده 5 ساشا # كاس 6# شاه خا "© © 6# ها # # © # #

 ساو و عو م ضاق ك5 طاش اه شاش هنا هاه سا#9 8 »© © كف 6# هضا 8# © 8# 6# »او # #

 سم ب ارداف ساه هك عاش ا قارش شاش شاه اه سا وا# 0# © ساه مه وه # # »

 مرج هم ع دورو يق ا هاش شاش شا سها نه هاه سهاد هيا © © © »© »ا 6# هوه © # كه 9# 4

 هم عمو ماو م اخغله ناو سهروإ ا ها هاه سه هاو" © © © # #4 # »ا »ف «# ام © * »# »9



 458 200000000660 م ممم ممم وه ممم ممم ممم ممم مج ممم ممم ريراوقلا ناحد
 20011 نينافشلاو مامحلا مد

 458... 06060600 م مم منة مم امم رة مث ماء مل مما مبم ردنكلا ناخد

 4859© ... 0000066 ز رة ل رملة ثر رة تي ء مام ة لة ءق يمنة ةيربتف حوربيلا ةعمد

 459 ..ل ل.ل. م نر مرا فراء تمرر م امل وم ة تثمر وفة يمقن ةةعببت ريعشلا قيقد

 كاهل نيدارجلا مد

 4589 رة 00 ونموه مم ممم عمة همم ممم همومهم موق رملا ناخد
 459 20000006 ه وم همم ممم مجهم ممم ممم ممم مق رونتلا غامد
 459 2000006606 همة منة معمم ممم م ممم هعمل اجرعلا ةعبضلا مد
 460 00000006606 م همم مرهلا قرفألا كيدلا غامد
 460 .....202026262 666664646606606 مم زر ة ثمة نر رن ةنرمثف لدنمسلا غامد

 لاذلا فرح

 460 ....م,. 0. ة ل. لازم زنة رزاق قورة يت فيمن ممن مم فق ف ةةيةرةفرت جنهد

 461 ..رثم للم لة لالا لمة ر مران م امرة مت ةر مم يقر ثم مة مث ةةم ممم بهذ

 462 06000 ممم ممم مم هوم ممم ة موقق فيطاطخلا قرذ
 462 200000 مو ممم ممم ممم مم مم ممم مم وعل بابذ
 462 ...06 000000660006 ا مرنة لثة زمرة مروة نت ميم ينمي ممممف حيرارذ

 462 ..006006 00660000600606 م مروية ممر من مم همي ممم د ممم يزابلا قرذ

 ءارلا فرح

 462 006066006006606 6 6م ممم ملم همن ماممة مم ممم ممم نمو مفمف جايزار

 463 ءءء لة مل را ثمل ثمن ل ومية ة رمية ممم م مة ة ممم مم مو وفق وفف دنوار

 464 ..... 00000066 ممر مم نة مرة ة ية ممم لملم ت ممم يممم بصقلا دامر

 464 06106000 و ممم مم ممم مومو معمم مم مم مهم ممم مم مهمه مق ةثر
 يارلا فرح

 464 00.0 0مل ا امم ة ممم ة اممم مة مم ممم مهمة مم همم م ممم ممفف ليبخز

 464 ..... 00000000000000 ز لمقر لم ممن مم نء امومة مية يم ةجقممف نارفعز

 00 جاجز
 465 ...لث ل000. لة ل لملء ممل مرمي ية ء ممم اميمة ميم ميم ةفمةفففف خينرز

 0 راجنز

 4666 ... 0.006.600 اة ممم رة م ممم مة تم ورم تهمة مام ممم فمفف رفجنز

 0 جاز

 466 ....0 0000000100 ا نة مة را ة يثمن مة مفرزة وم مة مثمر ف ةفمف ريراوقلا دبز
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 م يح ا ع ا ع ع ع ا ا ا ا ل ا ل لا ل ا ا

 : رح ئبيسل /

 ىنولاو معاهم ساو سارع ويا هار ا هاه هاو سه هايس ههه هاا نة ه9 سواه وو »هه » عه سعه عامه و عدم ده ما"

 م و ودوام ماع عسا ع دعو هاو ا هاواو ساو سام ساهم » ض8 هاه مهاه ههه سه هوو ساس و ساو عا خا م ها س# »»

 من ام د و دم و وامه سه و ساو او ساس واو سا ساو سه هاهاه د ه ياه ها اسهاس ه4 سا هايس نه هك ساس هاش هاه ع هاهو © #ا*

 ووو هاا ساس هاه هاو عه ا سهاس ها سقاس سا ها رس ساسوإاو هاي © »ا * 4»* نوجه خا عج هم ا جاسشوهو هده مج اهاقإاع

 وو هاريس يو اع ع هس م باش هاه هاه هاهو و د سهاهاس عادوا # عهاسه هو عاسهف هاش هاش اج جادهاه سب وده ساسي م ا عام# »

 م و د هع سرس عساس ع ا هاس ساس خا © ياو هاو ا هاه و ا واوا» عمن 8# عه 8# ع ع 8و عامه عمم و

 و م هاو هم هاو واو اه هام هاش ها وات عام سه واو عاهد هاه هاف »او هاوو هه هد» هد سه عهم هادسهاه ا عاما#
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 هم م و مو دعم ساعد سه هو اع سهام هاو سدو هاوس ساو سجس يدع جا »ا عاش م سه اه هام سس هايس هاس ها هس جاما # »8

 ممراشت كة هاه ههاش ناشف قادها # ا سهادوعاسه هاه ده ساماس » © عسا هو هاوامه »# ه» هه و و ه١

 ونس ها دع هم اس دعه عو هه مهمه هه سه هو ها سه نس هده ورو مج 8 سه اس جاسش معوق هه هن اس هه مش

 مم 5 5 ذل اه هاش تاه ساه اس ماش ساو ساي ياها شاه هش سه ها سل كاش سه سا ساس ساراس ياش سان سنها هاو عاجلاو

 مم ها هاه هاه اهاها حج سه ساو م هد و ه سه هاهو كاس ساو وامو هج هس ساس سو اه اساس ساهأشه 4# ك4 دس هس

 هده وجاه 5 ناهد عوق ظا» كم هام هاه قام ياو ساساشسأا سه واع سقاس لاسلاس هن ساه ناس و هس عاشو نا هاولاس

 م ده. عم امان سام و مو هد سه سد ع و ساس هاوس نقاش هاي ياو م ده هدو < جا©# ع هس هن سا © ون 8 نع

 م عع © نافاس هاو ساو قارون ساس ساس سا واو هش اها ساس ساو ساس ه جاسم نها ساس اس ناو سنه سه #»
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 ءافلا فرح

 فاقلا فرح

 يروا هو ماش ب ووك هاه شا هدو هاه اح نه اوسا# < ياو و واوا © ها شن هو عي ع6 6 6 4 سو سه 8588 هاه

 0 قرحم نرق

 مو ه4 مهو هاو ونود مو كه عك عاشسشاش # ه هاه ناش # 5س « هه ه سه # #8 © وه وهاس ه نقاشه "خا هاه 4رماه 8# م 4 وه

 نوي جراج عوار واو 5 اج نكمل وه هاش خس ساو ساوا# ع8 5 هو سه 8# هه هه هه" 5 عقم + هم «* هج عه هد
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 487 00مم موق همم ممم ممم هم مق بارغلا دبك
 ماللا فرح

 487 ... ثمن نر ل6 مل رة لاء اء لانة مرنة رة نمر يفق مية ممن م ةةمفمف حافل

 487 ا... 1610 م ا ل ا از مة نة قة رنة ثمر مرة رةةةةيةةم ويم ةمةنفثف نبل

 487 ... ل00 م نال ل ل رز راء رز نمل مة يمين زن مرتي م مت ممي نمو ةرفةنفف ولول

 488 نا... لم. نزل رار مراة اللة امة مي متم ةمم ثمريت يدنملا خيطبلا محل

 488 .ام م.م نما ا ا ان ارز م ملم ةر تير لملم مرمي قرة ميم ةفمف . فول

 488 ... 006006 6 للمراة زر زر وة تفر مم مية ة مرة مية ةممتم يعافاآلا محل

 488 ...ثن. نمل مم ا نر م اور ز نة مة نية رم مالم هممت مة ثممف عابسلا موحل

 488 ...0 00000002000 ممم رة ة ممم من من رت رفقة مفي يمفمت لمحلا ناسل

 مملا فرح

 488 ...راث لثة لثة مرررة اء ملم مو ةة منة نة ة رتب ةين ميمي ثني موفمف ناريمام

 488 ..,ءرق نزوة ملء اء رنا نثر ثوم لن نمار ثري ةميم ثمة مم مرة ةمتف كسم

 489 يل... للا ملء لام مزز ل ءءء مم انمي نة ة رة ةي ويمن مة مما ةفوف ورم

 489 .... 0.6.0000 ا نة من زن لمة لمني منة ة لمة ي ممر ةمرتم اينوقحسم

 489 ...ث... المملة لل مزة زر لثة م رة ن نة ية ف رة نمت ي ويم ةةففم اتيشقرم

 489 ا... م. ل م مة زمن ء مامي مراة ماء نم مة ففي م ءة وم مية مالممف ايسينغم

 489 ..ل.. ل.ل ن ل ل ماء رزة لة قرة رت ءث نة مرمي ممن ممم نمي ميم مفبف نسم

 489 ... 0ث. لم ممر ء ليزر ث اممم م ايي ةو مومن ريمة يمة لمفف يتيزلا نسملا

 489 ..... للم 0 من ل الرماة نر رم م ار ةرث نة ة رن ويفي ون ةفتف حلم

 490 .....0 600060600200200 م م ممم 1 ممم ممم ت ممم مم ارمف شوجنزرم
 490 ...20 066120126660606 ز ماء ة منية رت ةي لمة م نر ثم مة زوين مةةمفرب أاثيمام

 مكانا جزيويم

 491 ..ن.م.. للا ملم ءن لم مل لمان مة ي مة يمة مم ميمي ةمءم م ةممممف تارارم

 492 م... 0 000م0 مزنة رمل نم من ممم لثة لملم اةية فية ةمرمثم نبجلا ءام

 492 .....ثء لملم م نملة مة لمة مة ءء ملاين ةفة يمة ةميم يبق نامرلا ءام

 نونلا فرح

 492 ا... 600000000066 00مم ثلة نبتة مة مل ةفب م ممم ممم نم مةمامتمف هاوخنات

 492 ..ل ل... نام مرر مة نر رة رز نر رن متم امرة مم مث متم مم ممم رداشون

 492 ...00 606202002010401 0 ممر تلة اثم رفةمة نمر متةمةميمبم رملا ىون
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 493 20000000666 م ممم ممم ممم ممم ممم مجم ممل ءاشن

 493 220000060666666 ة ممم ممم مهمة ممول نورطن
 ءاهلا فرح

 493 ...0.062 262200000000 00 من مامر اء لامر نر ثمر امامة مرتم ءابدنه

 واولا فرح

 494 2.0000 6 060600606000 ممم منة م ممم ممم مم ممم ة ممم ممم ملل جو
 494 ...60606260 602026000210020 0 0006م م ممم ممم ممم نم مثلة ممم ممتبم درو

 4935 .... 066000000000002 000 نمر امم اممم ممم ممم مبم فرحم عدو

 4935 ....60 026664220006600 60 06 م ا هر ا و همة مم مرنم ممم مرمم ورسلا قرو

 4958 ...لم م.م 0 اممم م م منن لامة هر نر رم ممم مة ة ةنقمنت زوحا فرو

 4915 206006006606 مم عم م6 ممم 6مم مم ممم مم ممم مم مم ممم جرتألا قرو
 ءايلا فرح

 4915 200006006 م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم توقاي
 ءيش يأ يفو ءبكري نأ بجي ىتمو ةبكرملاو ةدرفملا ةيودألا رامعأ يف : عبارلا لصفلا

 498 0.0066 000000000000 م ممم ممم ممم ممم مم ومع ظفحت نأ يغبني

 504 هبيبرتو هليوحتو هلسغو اهنم قرحي ام قرح تايفيك يف : سماخلا لصفلا
 516 . اهلسغو رهاوجلا قرح ةيفيكو ةيودألا نم يقب ام ريبادت يف : سداسلا لصفلا
 520 220600006 ل ممم ممم لملم تاجّضنملاو يللاغملا يف : عباسلا لصفلا

 522 . تالهسملا عاونأو صارقألاو بوبحلا يف : نماثلا لصفلا
 529 لاعسلا ةيودأ نم ضعبو تاقوعللا يف : عساتلا لصفلا

 532 هسبحو ثمطلا راردإ ةيودأو تاعوقنلا يف : رشاعلا لصفلا

 536 ... ةنيلملا دياصعلاو ةلهسملا حالمألاو ججعلاو زابخألا يف : رشع يذاحلا لصفلا
 538 .... ةدرابلاو ةراحلا تانشراوجلاو تالفيرطألاو نيجاعملا يف : رشع يناثلا لصفلا
 عم ةلمعتسملاو ةنيلملاو ةبطرملاو ةنخسملاو ةنئيلملا تافوفسلا يف : رشع ثلاثلا لصفلا

 545 0000م عم معمم هم تاراخبلل ةعئاملاو حيامقلاو نبجلا ءام
 ةيودأو ةضباقلا ةيودألا نم ضعبو عبطلل ةهبنملا لياتفلاو نقحلا يف : رشع عبارلا لصفلا

 550 0 ل معمم عمم م هجم همه ممل لاهسإلا دعب ضرتعي يذلا جحسلا
 ةعطاقلا تارورذلاو ةدرابلاو ةراحلا تارورذلاو لاحكألا يف : رشع سمانخلا لصفلا

 552 0600م ملء م مم ة ممم ممم ء ممم ة ممم ممم ميم ة نمبر ممم مبف تادوربلاو مرولل

 577 عمل ةداحلاو ةدرابلاو ةراحلا تاقايشالا يف : رشع سداسلا لصفلا
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 590 .. ملْألل ةتكسملاو ةجضنملا تاروطقلا يف : رشع عباسلا لصفلا
 594 2000 م ةبطرلا لاحكألاو تالسعملا يف : رشع نماثلا لصفلا
 تاقوشتنلاو تاخوفنلاو تاسوطعلاو تاطوعسلاو تارغرغلا يف : رشع عساتلا لصفلا

 598 2.06.0660 606060006000000 0 ممم تنم مميت ممم مية ميمي ةي ممم دمة هيوم تامومشلاو

 ةدربملاو ةللحملا ةيئالا تاقوزللاو تادامكلاو تادامضلا يف : نورشعلا لصفلا

 11 ةنخسسملاو

 614 ةدرابلاو ةراحلا تاخوطللاو ةيلطألا يف : نورشعلاو يداحلا لصفلا
 621 تادربملاو تانخسملا تاحوسملاو ناهدألا يف : نورشعلاو يناثلا لصفلا
 624 ل تاقرعملاو مقامقلاو تالوطنلا يف : نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 632 0 ةدرابلاو ةراحلا تالوسغملا يف : نورشعلاو عبارلا لصفلا
 634 0 رينعلاو دنلاو يلاوغلا لمعو تاروخبلا يف : نورشعلاو سماخلا لصفلا

 نارفعزلا ءامو روفاكلا ءامو كسملا ءامو قنروخلا ءام يف : نورشعلاو سداسلا لصفلا

 637 0600000006 مم ممم ممم ممن ممم م معمم ممم تمم ممم ومجمع هجوم خلاخللاو

 639 هل ةنخسملاو غامدلل ةيوقملا ريارذلا يف : نورشعلاو عباسلا لصفلا

 640 هعنمي اميفو ءيقلا لهسي اميفو اهعنمب امو تافعرملا يف : نورشعلاو نماثلا لصفلا

 نافجألا برجو ةبكرملاو ةيومدلا باحصأ ةيذغأ يف : نورشعلاو عساتلا لصفلا
 642 اذه بساني امو ارشاملاو ارشلاو نيتلاوبلاو ةقدولاو محتلملا ينو اهيف ةكحلاو

 646 افيص اهتاجيه رثكأ ىتلا ةيوارفصلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلا لصفلا

 ةيناطرسلا ماروألاو ةيوادوسلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 650 . ةيوادوسلاو ةفعسلاو اسجلاو لولاتلاو رجحتلاو ةدربلاو ةريعشلا باحصأو

 خافتتالاو ةيحيرلاو ةيمغلبلا دامرألا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو يناثلا لصفلا
 ناليسلاو ةعمدلاو وخرلا نفجلاو ديازلا رعشلاو قانرشلا باحصأو نيلوبسملاو

 653 ..0 606 ل جازملا نيبوط رملا ناوسنلاو ةدرابلا تاالزنلاو برغلاو

 ينرقلاو يبنعلا ءوتنو اهروثبو نيعلا حورق باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 657 ل... اة ا م م م ل مر م اة نة مة منام مم ة ميثم مة مرمت ةردنلاو نيعلا ةلمج ظوحجو

 يقابو ءاهعطق دعب لبسلاو ةرفظلا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو عبارلا لصفلا
 باحصأو اهئازجأ يف لاصتالا قرفت باحصأو لامعألا دعب نيعلا نيحورجم

 659 200060060060 ف ممم مم مجم م م ممم ممم همهم مم ممم مم مل ةقدحلا عاستا
 هلاتكا ديرأ ىتمو هدعبو حرقلا لبق ءاملا باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 6660 ..... 66600020606 6 1 م ام ا م مر ا م اا مة نر ة رة ممر امة ةق مة من مة نة ةمممم هحدق .خكع

 بصعلا يف مرولاو ةطغضلاو ةدسلا باحصأ ةيذغأ يف : نوئالثلاو سداسلا لصفلا
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 00 فروجألا
 663 . نيركبشللاو رظنلا فعضو لايخلا باحصأ ةيذغأ يف : نوئالثلاو عباسلا لصفلا

 665 نيدوهجملاو سبيلا طرف نع رظنتلا فعض باحصأ ةيذغأ يف : نوثالثلاو نماثلا لصفلا

 ءنيموطفملاو نهدالوأ نيعأ تضرم اذإ عضارملا ةيذغأ يف : نوئالثلاو عساتلا لصفلا

 ط1 جيندرولاو دمرلا مه ضرع اذإ

 669 هماسقأ فالتخاب عادصلا باحصأ ةيذغأ يف : نوعبرألا لصفلا

 673 ومما بطلا رمأ يف اهيلع حلطصملا ليياكملاو نازوألا ركذ
 ابيترت ةبترم مارغلاب ةلدعم فلؤملا اهركذ يتلا ةيبطلا نازوألاو ليباكملا ريداقم لودج

 680 26666666066006 م مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومصمم و ممق ايئابفلأ

 684 60000066 0060م م مم مم مة ممم اهدصف نكمي يتلا ةيعوألاو دصفلا يف باب

 687 .. 0 م ا ها وة نة ة نر اة منة ف ءءء ية ملم خوفانلا قرع

 687 ....6 006 ةرة زلم مة ة م منة لمي مفي ةةماةةيبءي بثق ةهبحلا قرع

 688 ....06 066006020000600 م ممم ممم متم مت مو ممم مبوب نيغدصلا قرع

 689 2000066600 660م ممم معمم مهمه مجم ممم مهمة نينذألا قرع
 10 نينذألا فلخو
 690 200000006066066 م ممم ممم ممم مم ممم ة م ممل نيقأملا قرع
 691 ..... 006000000000006 لزم قءء عبث ممم مما مبنب فنألا ةبنرأ قرع

 692 ..ل لل من ءءء رنة ة ة مة ءءء م نة ة وم نيتفشلا قورع

 692 600006 ملم م م ممم ممم همم ناسللا قرع
 693 200 6م همهم مم مم ممم مم ممم هجم مم مطلق نيجادولا

 693 000006 م م م هم مم مع هم ممم ممل لحكألا قرع
 694 ..ن 000مل نر نة نم ة ملم امة فء مة ة ممم ءمة مريم مممم لافيقلا قرع

 695 2.6600 0600606 0م 00مم ممم ممم بمب م ممم يطبالا قيلسابلا قرع

 696.000 ممم م مة تمم همهم مم مومو عارذلا لبح

 696 ...006666 606666002000000 م ممم ممم ممم ممم مممم ملسالا قرع

 697 ليمن 0 060 م م رة ء مة تمم مم ثم مف ممف نيتبك رلا يضبان يقرع

 698 ...66262 6066666666 02600 ة رة امر ةر منان مءةمويفمت ءاسنلا قرع

 699 6.6006 هلم م ومع م مة مم مم م ممم ممم ممم مممف نينفاصلا

 700 2.066 كلذ تامالعو ءدصافلا ًاطخ كاردتسا يف
 011 ةماعلا عجارملا

 0 ةدرفملا ةيودالا ثحب رداصم
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 ىسم وره خيد» سكي
 يتاجر يكب يخي ردود تن كح ايي حج لن حا ل تعح

 لوألا قحلملا

 باتكلا يف ةدراولا ةدرفملا ةيودألاب فيرعتلا

 مهم اج 5 هم د سهاسا ماش  ساهاسأاو واس ساس ساو هاو ش ل © # ه8 ياش شه اهاس نسا شاك - جاه هاو خذ »ا ساس سان هاوام معافا ه8 ف كاسه اه د ساولاو

 عه م عاهة ساه سهماو خس اج ساس سام اس سس سام ساواج هاته شه ساحات ض8 وي ياو هه سه واس و كاس ها ساس اس ساو سول هاما م ف9 © هاش هسا © » هاش

 5 سنه نامه ا ةاعه هاون ةاش ماو جاما 6# ناز رس ساه هاه سهام اسه ته سيشل # ساس هس ساو سام ياه هاه هو سلو هاسه هادساو واس © شاش ساه هلا# هلو

 هم عر هع م هاو را ساو اجلا و سد اسلوب جاها ساشا وس و اس ساو ساو واو © 86 4 »را ان سلو ىو ل رس سا سسوس و ساس ها سو سس ع ها سا ا ه و#

 هم عمم م سهام سام ساه هاه ماش عا ساه شه سا# © ساواسأس د وا# ع8 6 كاع هاه ها شاش ساه يه ساو وه ساو سا« وه ها ساس ساعا# عاق ساس وه وه علاس

 هم عم همام ماس مام ظنه رو وناسه سف سهم هاه سا*>ا ا ساه ساو واه ناشف ساس ساس ساه سدس سها ناس و ساس ساو سه ساس هس ساس © 46 سس ساس هاج

 + ع س جشم عدس معه د هدهاس واس جامو او هه مه منان عج هش ساه هاش »ا عه هاو سا سال جاه هن هاه شا ا > © ها ها ع هاه 6 شات سادسا ## كو ها ا#

 مج وب حج ده م اكام ناو ما »ا سهاسأو واس "ا # نس ساو جا ساس ساو اس ساتان ساس سوس # سارفاسه هووا# »اهانه سه هاو كا> ده ساو ا # © ها ع ها # هه #عا#

 عجن عم جا سا و و سنا ع سم ساس نا سو هدم سامع هاهم هسه هم هو ده سه ا جاواسش رت ه مه و ع ناش س سواه ساروا سده هاه ناهس ساس او و ا ه# عاش

 معجب م اخف ضنا عأاو ماو هام امو نامل هاس مه واوا خانه سامو سانا سامو م سان ها م اس سا راو ام ساوأاس سك © ع ساس ها عا هه ساس هاه # »ل #»

 هع مادخل نامه اع ياو أه 5 سوو ساو < ع جامو عماش عه و هاه سف اه ساس سهو يده سه م سه عهسهت# 4# ساو ادهش ساو 5 ها واش س وهده ساه هاج هواه سال

 مم دم م مام م مج مم د عم جاو اس امص و عاده سم ساشا ع نواه سشافا# ع واع سن اولرو سه هاو هاو هاش هاواي هاوس 4اس ساس سا ساه هس جس وهاهو

 م45 ماهم هاه هاهم سندها هام هاه اش “6 نا سام ساوم ساو ساه ساس "خا 5 هه ىاسش ساس هاو ساو هاه عهاسهاس سامو # اه ماس سارا < ع ساه تس ساه »ا

 هم ادرادمع عاشه سس هاو سه سه هس ساعي ساو هن ني ساس اج ساواس نه ع اس ساس * سه هسه ماس سا ساب # ياو و و سمع سا سه ساواه ها فاش هد هس ساو ص ساس ها ها# »

 يه مهم ع م س8 ساو هاه اش تاش شاك اس اه 5 5 سقاشأ#ا سه ساس سه سه 5 ا عنا568 تس تاس © 88 سا شاد سو باس سلوا ون شاش ها سها هاو ع ن6 ساس سام # ©

 عه ع مسمع خاسم ع سمع هاو سو جاو ب هام ع مه ناعم ع م جو اوم جاه س سو ساه م مه ه ساس + يهاواهج قش 8# ا # ساه #4 5 # ها 6# ها #9

 هاه دهام عاوذاا هع هع سها هو اه اق نايس سماج ناداه ناس هاه سه هوا »ها * 68 ساو يه و ساق مم وك هاش ا عا اه سيرو ياه وه سم هن انشد هك ساس جس ساشا # سب

 هله سمس هاجم سه اس ماعم ناهس سام ع سولو و و عم هاس عاش ساه ع ساس سو هاش قده سه سمات ه ماسه ههه هاه سو وه زك ته 9# © جاوا #8 »#9

 . ع من اع هاواي رم م ا هاواع ساه مسا 5 هاك ساس أب ياسهأاه ساه واس #ف هاهاس هاهاش و سرس س 4دامافا م عاش اسامه هاه ساس سنو اه ساه سلو ا هاها#ا#

 هم مم ه5 مدع هاو اوم اج جدو اس سياج دهم هاش ساس سو ساو ناش نا »ع ج واو ساه ع جاه ساو واو واوا ع ساه ساه # ا« # ساشا هج عاين هنا © #8

 هدمه مم فه 5-6 نا هده هاش هاو ماوس “ا أه ع هاه سه هانا هش 8# ساو ها نو دو و عاين هاه ع ياس ساشا سدس سا سه هس تلا # سس ته ره هم تس »#6 #ا و س ج»

 هم عم م دع جام سه ا هايس ساس سم سو < شه قارس سن هع شا سه سا سار سه و و ساوهس و هع ا ساج ساعلاو هسه ساس »ل يواوا هام ساس ساس ها ساو سا وه سال

 م. هم ماه جا اهو هاا ه او سو عج ناو سارمسو ساكس * سا هش واه ساه له ساير نش ساشا سا ساس ودها © شاه سهله مادي وناس اش 4 »هاه ناس هسا اه »

 هم ع سم م هاو سه سواتش سك د دس م ساو تهالاهاس م رام جاما م ا ساسلاو هاك ساو ساس اج سه سلم هاو سان جاو سواه »ف ها ا » واو وهده سه هه يساو# »©

 همم مرمر عام وم جام مه ماو هو هانا هاهم هاه شاش هدو ا سهاسهس ماعاش هنا سه ساس هه تاو و ا صادواو هاي تس سامو هاه واوا شاسع ساس © جاو مبا# ©

 م” عم م 5 5 خد هس هاه د ساو ون اس سلال 4 ساس تس ساو تس ساس ساو ماه ساس تس ساس سب هو #ه راس سلو ساو سام سقف وه سه ساو سا # ها« # ساو ساه #9

 هم دم مداد هم عامه اع اسهأو ينو او سهر سه ماه ماوه ناش هامه هاو ايام و سد ساس دهس ساو هده ساو اين اواسه همه او م ساروا © عه وه و« وهو

 م 4م عسر عاش هاه واه اك »ها هن معا سلو ساو سدو سا ته تس ساس ساس ولا نا هس وهاس م سا ساس ساو نه # 5 هس خا عا سا سا هع و»# ع5 هه ع رعت وه
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 . كَ
 رجا يرون رج
 بيموج ند ك0

 1 يناثلا قحلملا

 باتكلا يف ةدراولا مالعألاب فيرعتلا

 فلألا فرح

 0 سلطسربأ
 0 ا طارقبأ

 0 ثعشألا يأ نبا
 ةقامممتم رت 00 دي ء مم ممم م ماع ءءء يمة ء عمر ورم مة معمم مو رايسلا يلا نبا

 هجم م وو نااف ة وم لري م مه رو هم ور رع مم هم راف و روم هي رم و و وراهم همم ميم ةاقارأو نالطب نبا
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 0 اع عل «ج 3 ل 0

 ع 6 مس

 ودنه نب جرفلا

8 

 مم امس اسي سس اي بيسح و 2 اع ط١ 6

55 

 < ع
 ابي ابيب نم 8 حالم تاع

 ان

 نارمع نب قاحسإ

 ْ نيترازولا وذ فرطملا وب

 0 ينايرسلا نادادر
 هد عاج هده دس سه مق اه عام اه ناواع ا خخ ت6 د ساراس اهاه ساعه او حاس اس ساه سه واو و ناس + هام ساس اس ساس جاس هوا واع

 مم م غم هم ده ماوه ماها سه هاه تاما سها هش هج هاو هاو اعاو 58# و سدوم ماو جافام واس + »ا

 م خا ام م سهم هش هاو هاو ماو هك © ساهم امو عه هج سواه كاش وه جس تاهو م وي و و هوا # سا ها اه واه ا

 م راع مه م ع مدع هاو هاما هام اشم جا شاش هو هج واو هو هم © 5 مو ماو و ماس و دو ناو" د عا» ا« ا ها# ساشا سا واس # #

 معد مه دع عشق ماده سه واو ساو س# تاه و ماو سامو »و سولو د شد جك 5 سه هاه وا وام و هاه وه ساق اس #ا»

 مم هدم هده رم هاشم ام جامو يهمس م ده أس كش أس سام ساو هاهم عم تا 4 دم ناش اس شاي ساس ساو # س شدو سه هاش ا ىلاه و

 م.م 2ع عاج عام مام عه جام مو م اج مام ع جب عام عدو اس جا سو ع هاه نان هاش هش تاه ساس واش نا د5 4 ها © ساه ها 4 طا ه # 0#

 هم د5 همام هده هاج سه وم جايامج هاا هاه اس و ساس ناو هو ه5 سرب كدسأو سار ساو ساو »ا هش 4 هس سا هس

 مودع مه هاج د وو اوه حاسه و اج سد ماسه سه هاش ع اس ساو سب واه هاما يساواس عه سكاس سا ها هس شاك

 هم دم خل خا عاش عاس سب ساو سهو مه دعس ساماماس هاقاس وه رس سهم ه8 ع ناو جا اواو م هواه سهواواقم سه © © هو ماهل

 م هده اه وم هاه هاه دام سه ىلاواو يه عا # اج جاو و ع ساو هن ا ها هاو واس و و ساروا ساس ها ا8 حج هاس سته ع « 8 عاسا#ا#

 وع هدسن كاش هام ع اش هسه ساس تس هاش ته دج تاق هاون جام يه ساه 8# 8 < جساهأو ههه »ا سه ناو جا # 8# ته اه هس وسل ساو ع شا اا#

 همام 5 ع8 ع هامه واو هاو م دو مو هاد ج56 واج ياها هاو عاشو سو «هاس اج سا ساس ساو ا #* نا> ماها هاه

 مم م عه مه سهما ام جاو سم سم م ه5 قاس # قه ته شه هه سان نس سه ه © ندوه ساشا شاش < ساو او ه8 #ا#

 ا 0 ا لا



 فرح

 فرح

 فرح

 فرح

 نرمأ

 يوارهرزلا

 فيرشلا

 (انيس نبا) سيئرلا خيشلا
 داصلا

 (يزاوهألا سابع نب يلع) يكلملا بحاص

 همه عل ع و جامو يهمها جاو اس و سهم #6 ه5 # ظاواعا#

 جه مهي اه هاماق مه سه سارا سه هس هاه جه سارا 4 هاو عهاهاس نو كاوا مع

 وم هامه مه هع ىو ساه سهام كاع ساس سا هن 986 واس هاسأ# © »ا

 ه مام اج ماج سهسهاش ا هاواو واس سافاش سالو عادوا ده عاش هع سا هش

 مم هم دوامه 4 م جاه ماو ع سه ساس ساواو ه م هاش ا سامو

 ومب عه سم جرم مادو م موا ماماعو عه م سيو هاه هاش # 8و هع ها شاه

 عم ع هدم واو ماواقف < هس سواق تافا# * علاه سا#ا #8 ©

 عده دمام 4 هافاقاو هده < ها مه سا 6 ساه هاش ساشا »8 ساه نط

 هم اه دور اه هاش د هه او دعاه قاشإا# هاه سا رسأو هاه اه هه

 عم هاه هاهو ساس ساه هسه هو زن ا ها# ناش ساه عه ها سا

 هو ان مه عه انو هش هاسهسه عه نامه ا هاوامع س6 سا نس كاما واوا # هاو هامه و

 -. مم ده دعه مج مج م ساس سماق هاه م ساوم ا © تاه 5 هس هس ساه كه © تاع

 هام سم اش ام عه و جام اهنا سا هاو سوهواه عا ساو هل هاه اس ساس

 هوه سامع م اس جاه ها واس ماس عش كاش سهاواو ساشا ه# »هو

 عع هادم ما دعس ساي بهو ساو "#1 سهو ساقه ها ها

 هم عو يه م م هامقاعهم هده هاه شه ققا©# هاش هج < هن #8 # شاه

 معمم جسم سعي هاف ١٠ه جه # سن اسس © هه # »8 ساهل

 دمع جه ا« وه و4 امه هك هاو 4 هاه جاها © هاش عا# ساس هاش ها ه6 ه#

 ذك واو د سه اش 8# هن قادم وهم دساوا#

 هوي هو ا ةحافه هنو هام سرج فاه ا س وه جاواو ته ساه ههه

 مرام بم اودع مهام جام ا سماو سووا #6 عاوز ساس سن جس عش

 هم مدر م ماهم عاق ساعأاس ساس او عا هداواده د هاسها»# # © ع

 ملم عام امس مسمع سمه ياواسش مق سها سها و و هاها»#

 م5 ع امان هن ع ماو عه مع اس ساو يه هو ن8 ع9 م عاش ع ا ها»

 هع وام عمإاسع هاشهشق هاه و سا شاق © ودعا سه ده نش ها ده 4و

 هم همام جا مه سو ماهع شاع ع و اس ساس حاس سه مك اه ع واه

 يمدد هو سه ساو م سه مسام ع سا و جدي ساواس م شاه #»

 مي دعم م هاش ماع مما عا. و و اسس ها وه هامه هده عاسها#

 ؟ يهم دهم ده سه « سي 4 مارك < اه هام ساو وه © © 8 ع

 4م نو هاهم هنأ ساه ا تاه 66ه سهو د سعس هاش ل 6 هاهو او

 مهامادك هد هش ناش 5 ناش سكاشلو فاس ساشا هلا ساروا دو سا سلو

 م ديو مام عم ندر هاو ساوام ها ه5 »سه ساو سال سال # عه

 م هما اه عروب هام عع هاهش تاو هان ها وه. سدو ها ساهم

 هجم مم جاما هن اراه واس اس سه سا 4.8-وه سنو ساه هاه #

 هج هع ا ها6 ماو سانا ساو هاش هارسش من 4 ناسا 6 #6 ع ساس © سا

 هي سما م ساس نا هاف او و ا هاسو سه اج يه اج هاه « ساما« و

 هم هم ادعوو هده ووو ها نك عا ده هده ساه # # هاه

 عقم هد همام 4مم عع ا هفاهق 3 5 "ا شما 6# كاش #9

 مش همام هده هاه هاو هو ساه ٠ اش اه ساه هك ساده © 4
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 فرح

 فرح

702 

 0 (لاحكلا لهسإ) ةعاص

 داضلا

 هةقاي ميم هال هم يوم ميمو عمي فق وه وناعم هيمي م ماو اواو ف ةاوافقإاو راطيبلا نب نيدلا عايض

 ءاطلا

 م مل 0... ............... (يريطلا دمحم نب دمحأ) يربطلا

 :؟ 9ع * د اخ دعه دم" عاش س هام عه هج ان اج عما هع واو اس هاو ساو ساس هاو هو و واو جاو اس وه هه وس هد واسا و هاه واع

 12100 ل ا ا ا ا ا ع ع ع ع ا ع ع ا دي نب سودبع

 ىسيع نب يلع
 نيغلا

 مع* م عدمها هم هدد م بام 2 اه ندعم م سه م سمج ينج ا مج ره دوا 5 عوام سهاهه تافه شاش هاش 4 هش أو مه هوه *# »دو ع اش امو

 0 (يقفاغلا دمحأ نب دمحم نب دمحا نيدلا يرس رفعج وبا) يقفاغلا

 ءافلأ

 ماللا

 دن ع م مه جعل اخ سه دس واو مع عب جس مام سم هاو مه مادو هه شه ناش ساس وه هنري و جاش # 4 ك6 ساه ساو مه ساو جاوا

 م 5 5 4 هاه اهم ةاشاسش 4كاسه ام مه مك ساس م واو حك و واع بايه هو د واو سان فش هش ام ساس هس جايب هس ا« هه عاف اس كدعاشامل

 0 لبيه نب نيدلا بذهم

 5ع ع د5 عع هي اف واه واح هده شام ع ناس جاسم جا واو سابا و هج هاجو نع سه اق وسو هاه هه سس هاهق اه ه سهاوام



 حما

 ثلاغلا قحلملا

 باتكلا ين اهؤامسأ ةدراولا بتكلاب فيرعتلا

 ةزمهلا فرح
 763 لل ل اهضارمأو نيعلا يف ينيصحلا ةزوجرأ

 763 2.000 م مة ممم م ممم مون م ممن مم ة ممم يدنقرمسلل تامالعلاو بابسالا

 0 ةريصبلاو رصبلا حالصإ
 00 (نيلاحكلا ناحتما) لاحكلا ناحتما

 ءاعلا فرح

 764 لم 0 (نيدلا ءايضل) نيتبرجتلا

 00 ا سودبع ةركذت

 00 ةيرخفلا ةركذتلا

 001 نيلاحكلا ةركذت

 00 ا روصنم ةركاذت

 765 26 م م علم م مة مل فيلأتلا نع زجع نمل فيرصتلا

 00 (نالطب نبا) نادبألا ميوقت
 00 نيعلا ضارمأ فيرعت

 | ءاثلا فرح

 00 نيعلا يف نين تاللاقم ثالث

 نيشلا فرح
 0 لاحكلا ىسيع نب ىلع ةركذت حرش

 نيعلا فرح
 767 ل  قاحسإ نب نينحل «نيعلا يف تاللاقتم رشعلا

 00 «يزارلل» لصافملا للع

 فاكلا فرح

 00 لاحكلا يدمأالا باتك

 010100 لاحكلا هللا دبع باتك

 00 يربكعلا باتك

 768 0066م لمة ارم ء مر ءءء مة امة ء مما ممم عقف («هيوسام نب انحويل)» لاحكلا

 00 نرهأ شانك

 00 سوردلا شانك

105 



 مملا فرح

754 

 ما ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يح («لهس نب روباسل» راتخما

 مة يح ع ع ع (لبه نب نيدلا بذهملا راتخما

 0 ع ع ع ع ع عج ع ع ع ع ع لمعلم (يميمتلل» دشرملا

 0 ا ع ا ع ع ع ع نيعلا 5 رجشملا

 هلم لن اة النت تمنت مهم مم رماة ة مة تمم ممم ة ممر ممبم فيرشلا تادرفم

 0 نيعلا يف رايسلا نبا ةلاقم
 0 فرطملا يبأ ةلاقم
 هحدقو هجالعو ءاملا يف يرصملا ليهذ نبا ةلاقم

 0 عل يكنللملا

 ش تونلا فرح

 0 لحكلا يف ةيابنلا

 م واه دجع هاه سار كن 5 وهل © ع 8# ىلا ل # ا

 عيب هاه 4مم ماع وه ياه # 6 #6 ساس سا

 م عج عورولو عاق ها # ضفا#* سعوا يا شاه © هو و

 مجان اه هاهم سه و هاه ات سا واه هاجاو سام ها كاس وه ساواس ناكها مج + ساري ناش جاوا هه سه ساه هوس هاش © 6

 + هن دم همه هام ك4 نس سه ماش ساع هاه < يناس اش هاش هع سه نافاس سايت 5# هذ ساس وه سده © © ون ساس ناس # سا“ هناسلا#

 4 جاه هاش م اوه قكاماه # ظا5ش سانا زك ده سا هك 8# ناسا «# سارش كش اه و ناوهج# نقاش سا»ا > ساو عا و 5ك هن # # سا اهاس

 هرم هاه هاه هش ثان 4اه واه »ا ها وه سام

 هيب مام مع هدقادع مه وه ميه م سه سن عظم هن © ساو

 مم م معمم هس # - ساس ساو ه4 »# © # ساو

 تهم اه 5 يك هاه 5 6 هشا# 8# 6 وا هاه © 9

 م رو هم هاه هاه ان" اس سا م ا هت © »8 هع

 هع ض نة عه هاش شاو هاه شاه سه هاش نفاه سه وه ©



 تب
 ل ع

 عشر

 ير ج١ لج
 ىصسموز) نيد سكس)
 ايتيايخي اخي . 1110 تائب تا ت1 . 0ع
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 نبع [ع]أ 1( 15 26ءعوووماإل إم 201910 ةطال ئاكال7 1 عمو هم ل 1 مع. 178/عدلكم لمآ ةلترتعل أد 116 5

 ةوردع 01 اطغع 0205 اطقهأ همال]10ل مماقتم مدع اطقتتل 026 511ةقه 1328. ا/ىث/ث6غ ة15ه ةيما]قتتعل خطع

 مطقتتل 2عممعأنم علا1عم ةم0 هلل طع امم, ظمعات نط ةطل طءعصعط مقتتع5و 32ععم10أ 38 غم اطع

 29311301 :ءاعععمعع5د. ذأ اطع علم 01 اطع طوماعر 8ع مانأ 1هان1 50طعللل165 :

 1 - 5عطعلساع هتاط اطع طقتت ع5 01 طع داتعأاع معلا ءقهالممك 32ععمر لت دع غم طع كعوهطتع ةلصطقط ءان

 2 - 5عطعلباع تللتط اطع مقتتعق 01 اطلع ةان15015 اطقأ عع 2221101160 ا أطع طهماع 320 ةرنقلا

 ط]معئومألا/ ةطمالا ءقعال هدذع 01 اطعتمل [1هذ ط6 312113016 2611

 3 - 5 علتلاع 01 طق ههتعو 04 اطع طوماع معدات هدعل ص اطع دكا 320 طع 1هءعواتممو 01 طوع

 طممام زد لتأ 1 علتدقأ |[15137165 ةقماناتل اأطع 70110.

 4 - 5عطعلساع ه1 اطلع 78ءاقاأق, 51 2ع5 320 1 عققان1: عيل عاق اللا اطعلل 222أ116 هلا

 الع رمجإل/ طقت ع 1015560 3 1عءلل اطتطصقت از اطلق طماع طانأ الع + هانآل !1لععام ءاتععقأع اطقأ

 نبع 010 هاتك انام 05[ 10 ءللأ اطلق طوماع ]م طع م موأ 5كعم أنت 1 ءهللإ 3عععمأ2ط1ع 3: 17 5ععاع

 اطع طعام ةضصل ان1038عع 01 ثاناعطاإل ملقط

 831. 24111 13 خل ذل, 5410

 8كال[ خ1 أ اذ ا) 1غ. 1[فلخلا

 13 1خ3طأ نا-خالعطع» 1409 خل

 22 هج ءمطع» 198841ل
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 3 - ما-1315 1 ىلدلعنطل

 4 - ما-1١نم(ةاعطقطط 15 'الند خل ثلا

 ]در . اةلوأقل ملل ععاعل اطع د1 قم11 ]115 1من 5علعومل [1طغقتنا عق ةقمانطل اةطع 8:02810. ]5 5ع

 ةوسع زئعون طروأ]عوومب آل. طمس معط ؟/151160 ]01 178/121 18 ]عدت 8أ012, 713553 ل155ءأأق ال15

 اطغإل 015ءنذ5عمل اطع ممدوزطألا 90 0 ءمال3]1 طمع و097 رب معلع غم عللا 35 طمقمإل ثعهطتع همطغطقلللا

 1113211521 مأ5 35 م055151ع. 216 هوك اعتصل ءطمانعأ 10 52210 10 ]ل2 آ1/31ةل, 61 115 ١12011

 16ه طئو طمسع ]3 ظعماتس, 2 ءمرمزل ه1 طع [5أقصطاتل رمقطات 5كتأصأ 11 20011101 10 5696131 5

 آ1 هز 01615 1311115611215 ش

 ]2 . 83151 5221م0 طهر اعاسع وه: طع طمملع ةصم اطلعت 5ؤ[0ممعل 1هعو تنطتلع 6ةعقتلمتع 176 5

 مممرالمع هر “الدم خل 'انزتنم...:* ةحل '' فلد اكشن طقلطقط...”* ةصل اطعم طع 220960 1151 5ص 2

 1983 10 8950, 5210101 فعوطأق, طعم طع د13:160 ؟هءالمع اذ تمل12 طه خ10 كا ]01 1])1212

 10 عللأ (طعوع 50015.

 10 آل نع رمعأ ةهرتع 01 116 ؟/عجؤن عال 51311 01111215 لطم قع امعزتإب رمتانعال

 آد طع طعما شمع ة20 ططقمال 5 نتاصأك. ثمل 028 طعاما ج35 ]0:. تدزنل 'شطل ثل-!(نطقأل ثا- 11551511

 الع طععوزلعوأ ه1 طع اخكصع 1"ةتكقل 0عداتع 10 5610145 هت !آذادستع 1عوعمنعل جمل

 ]ن1 . مهطلحلن13212 ظند 01230 ثل- 11711 8/10 15 م:عدعمأاال طع آ)عدانأإل ]آ21:ءععام» 0ءرعتمل

 (تنالأنت عز 3[ اطع 1[ةامنلتع 800ع311هدقل, 5كعمأ1 11 تقتل تن1101 عقم 1102 (158500)ر

 13031, 51020ععم. 1 طعزن تععع 01 عععمل طعام ةقل عدعما 1 13ععل انذ غم ءللاأ ةطل مانطا1 ن1 2الا

 طممام . .١)0] 2350 عقحع ن5 2 ايلا قتتع انقضقعتا ط6, 51310 تلد 11151, ط0 11560 خطع 01 مال

 دل اطلع هع م20ععوومر غ0 لمع طع رمقمان 5عتامأ تطتعاط 1220ع هالك ]111ع طابعا ءووأعت طق

 هدم عع ش

 8بعع ولطعع مع معبأ نعل طع 2ةمتك رمق 5ننرمأ 8ع عءهلتمعل اطقأ 86 ةقع 132 مع 3 7611
 011 11كتأأ خة5طع, داأرممأال طععوللد ع اطلع 12231115612121 135 7219 01501 عتط1260 ةقع 203131 5

 بيععع ]0 116 7101185 م1365 3520 2طقتلال ءكلقمأ علق 210 ءبعلت ءمدترت]عأع 1221156 766

 [نح هبطتعل دنع 520 غ0 تكلأ اطغ مققعق ةصل :عدءدعسعمممعع اطغتم 2ععم7 لامع آم اطع [1ةاقمطالا

 1 ش

 1 - 23215 رقما 5كتامأ 20. فعوط 2999 هطلعا 15 :عاعررع0 ام 1ص طع طممل 35 *'*م''. طع

 12132111511 كما قلمك 248 101105, 5126 24 2غ ]5 .ذ نم دنل طع اة عد مقتأ 15 12 6 [2

 ]رن ءقعا مقعع اطغتع هع د4 ا! صمعك 320 12 - 15 مهلك اضن ءدعط اع زاأط هقفأعط ءقللعتقمألال

 ادد طاقعاع اصلع. 1ع 11165 ه1 اطع مقئهعئةمطق 320 اخطغ !1265 01 اطغع (3ط1ع5 عع لعق 15 ع

 ادلع. ]ن1 . 173191 22لل1ة7/ع0 اطلق 2132115ءاامأ لان طلق ل151( غم 8اط]101عوجانع 1361011316]1 2

 مومو أ 156 51111111161 01 1986. 012 1هل1160 20. 245 هرع هت 1620 (؟11غ عد طإن 'ذطل ذال-'؟2
 آ1طدو مطآ 5310 ثا-![دماطلا خال - 384311 ثذا- 111133 ططعط هد ل طلتتولقإل, 1315-01 2
 6 دذز1ت - 14 34ةئعط 1586 ]1؟اعدط لمع تطتعلط 15 ةطمالا ]311319 01 ]1277 ثلل 711 5

 1 15 7 ءكموع ام اطع ان2مع ه1 اطع ةنناطم:. "1ع قلاع ةمطعت ل10 دمأ معضل مم اطقأ طع عم

 11 10 اطع ةاناأطلم1 هه طع 2عععاال مل 3 هعئاتأأ قاع [عمتم اخطع ال1501.

 2 - 15[ قر طانأ 123232 115621م1 20. العقلا لةنلأ 924 15 ءعاععرعل خم هلتط اطغع 1عاانع *"؟و** زن طع

 طمماع. 1غ 0طاأقلالك 230 1ه]1م5 تزكلط 27 !1صع5 هك عقعط مققعر ةط0 8 - 10 مدلك زن عقعط 1
 مرلعم تلخط »عدسات نأ هقئاعط ءقلتْعنفمطتل اص ط]ةعلع املع تتاط اطع 1145 11 عم 102 عل الع

 31210 ا7عرؤن عا]] همعقهم 1220. ]02 . 71 ة1ول علا عت عل اطلق طقم الك كلرضأ لان طلق ؟لاذ16 10 اطع

 512 قم 1 ةط اا طعقتال اد ]ع 50011112167 01 1986 ةجل هد اطع 111516 0538ع 0116 قص :ع20 ''“هضعل

 زن طع مم0م7 ة]ونبع 10 اطغ عععمأ عم0 مطتتقل ثذا-171/311, 000 1هرعألع (طعصم'* ة20 عال 615

 15 ح 5عل 01 خل -5 نا ذذم ةلرنمل اطقم 1ص تطقمجأ اطقم 1ص 200110هص ام اطع لغلع 01 اع 001
 320 غطع 2011017.

 0 116 35١] مققع هدغع قم ع5 ''ةملدطعل ؟لتتممع هدد [طتتتقكلقإل هكا عمم طع 1201
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 6 - رز مجع زد وه ودقلا كيعاع آه طع متلل1ع هغ طع ئتدمعاع طعطتسل اطع هماتعقل ءطتقمس ؟طتعأط
 نبوق ممأ يعماقتسعل زص اطع عر همك هز اطع 11دك. طلق همان10 71 ببعا] طع طع

 بمروب ا1جقغ آ11انقأ مد 01 طع ماكل اهنا

 مالطمنعأط ؛طغعتع جمع 2 عب دسصقلل متكافلععو زص طع للطكأع هلم, طانأ 8ع 1ععا طقأ اطلق ل5
 لع بءرإب جوا الاانذأ 3100 01 طع قت مزال 01 طع طغقلل 220 طع 5 ببطلعاطل 7/35 0
 طز 3 عم ماك غ0 مانأ 2ءءابجونع لعدسأميو 01 طع طعهتم تطتعا 885 201 لمع نأكل 1872 ثلل

 بطعم كوردس عتق 2206 طع اروع مررععأ لعفجأمع 01 اطع ةصقامتلال 01 طع الع

 كرس عزعول زاهماضتت عهاك اهط]1عق :

 لموم 3ط ]م5 قرع نرقأ لع2 عل ؟؟عرزن ءاعودسأ هل عا1 هءودصت2عل لص هطتعط ةقدعط 51812
 دونيس علا 735 م1هععل زم 3 ةمععأول عوسع ملخط طع مهصع 01 طع ا!صكاطانتم علا 02 طع غم
 مل طع بوزن غم ندع زا نصل ععمعوتط 11غ. 1طلك »هك طع قعوأ نسصع (طقغ هص 20501 مانأ طع اقطلع
 02 طع دانك عز نول زصكامتس عمان, نصلتالعع طلق م2علعععددهن5 تطم انكعل غم مانا طع لعو108 01

 طع زوما تت علا ااا طتمل عطف عالم

 مرجع قرع 3 1م لأ 1 عرعم مو طعاس ءعم طع مطلعو زص طع 2وعلك مقضانةءرمامأ 220 مدع ل0
 لع []نأقصطالا صقماتىىتمأ, ]ص طع دمك دهسا ؟نلرصأ طع [35165 2ع م13 عع 098 70 65
 (42 حرتل 43) 5طعرعدك ذص طع [؟اقصطالا طقسا كهكترمأ عجم 7عجع اجبم 3220 2 10122165 865 22

.(223 2110 222 

 1 ءقعط اهطاع طعرع معجم لعوجتم ود 01 36 دننوتعقل اهكامصس عراك ا؟لطتعأط 8عرع انعرال عال
 3110 ءاععدصأاا' كعقجات 3210

 111 طوم]ع'و 2ع1آع2عت6عق :

 1عطقل: عقط ص طلق طممأع نانمأ:عل 73 ةيباطمتور ؟هلع 01 طغت 352 12100105 ةانعأت 35: شل-152
 ]طرد دردق, خل- [1ةطبتق, [سصقتنم 16د 1055و, ثل-(0ط51101, 1طن ثتانأتت 2110 ثمل - ش1 571. 6
 ه1 عرب ةجع دمع 35 ؟ةسمألك ةانعاط 35 'قطلقس 4ىل-1عمططقل, 5ةهط, 5ةلطقأ ملح اظمططق, ثلا
 ما1-جروز, 15م 1ةنسل, حصل خل-5ةطعرع عع. ظ[طعزن كمربلل طقتبع عن ؟علأ] طععو 05 00110
 طعم نوع طابأ ربع زوم مماطتمع ةطمانغ طعس. دورمع 01 طغت 3:ع 016عءاع5د دانعط ةقق 0816
 113م0 عر طولت مدور ]ن17035, 021طوقتالك اع. 320 ةهدمع 1ه03ذص5 ةانعأط ةق مههللعو ةمملأ مط

 116 جانو هعمل متعل ا©لع ممهسدعو و1 41 طمماعع ةصل مطقضسمس3عمرو]135. 11غ 0110160 7651
 (2عوانعرألا (عمدسد ''ةخل-14ب“8ة12ْز5غ ةخا-ظسون 53 * ةه0 ''خل-(05صات0'' 320 176 40 فقل(

 01 '' م1 - 1...

 طع 2612 عم ععق ]151 طقف 516ء2ع0 انرر متقأ لععوطاع ةصمانلا 01 ل15ءانووأ مز1 22001 15
 ينور وزمعع آت ئودططءرو رعمأع ةطوأ زغ ذم 1905, غم دممدع ه1 (ط05ع 500ل5 قمع ن1
 ج20 ةمرسع 01 طعس طقم طععم 1هدغ عورم اطغ !نطعويرتعو. لم عبعو, طعم عودمم 11. [1ةسصقت معا
 رد طلق ةاللإل 0غ طلع اذذؤ 022 عءاعل مقمال ه1 تروعطط عماد ملكا ةلععو 220 562110264 5010
 قتل الو ينصأم طق قاع طمع 015عمال عمل ءعععوخلا لص 1 عطعقمب 8عواتمر ]082035 ءالكر 200

 ع[

 "1 5ع ردقرل ن5 كاما :

 11 1982, 107. 177 315] معا جتاط صممت 2علنعقل طلتك هعتقسم كانكاصق طع 111161112110113 ( 5
 هدد [ةزقيستع 14 عملن قمع طعال زد 1ك هنأ. 101. ال17 3131 31 (طقأ (1116 85 م165611018 3 222618
 «رم7-1حطرقجا7 320 طتق زطلل1 ءعلعع هر همطغاطقلاملع ةان2ىعجل**. 10011185 اطلك 5
 11. 1313985 0غ طوجأك يعم 3860 102. 1783151 10 :ءاباغعاا 220 هللا 10ان1 111120

 همطاطقلسم10عزن طهملعق, 231261 :

 1 - 8ع مل“ [لوتللا ا8ئ3 13:1“ فل -[ان10

 2 - م1311 320طقط 2: خها- ضنا مل- 141018553
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 101 الك 10 1202 5 ة210 11 7ع تعدم نما اهرح مالعمررم. ا8/ع دلكم طه غم نكع اطع ''فةلعممو

 80 ءاممع013)* علا علل معععرمأاا طزن طع دنع [طقتجم ملل ان«11 نا-ش 0203 10 01062 غ0 1120

 طع ءرعقعأ ردعقمأا78 310 م13230101 01 2 18الب 7005

 3 - 15غ جاناطمت ه0160 ةررل 2ةلزأئكعل ططقلتال 0110131160115 110121 01181231 0015, ةانعألل 5

 ' ' ما -0ةصاتم' ' ةمهل ' '؛هل- لل '312ز31غ ْذل- ظاور م لقط * ىطتعط ةوصعأل12ع5 22220 1غ 0111 1كانلأ

 01 الك 1م قماتتع طع ؟مةلبع هؤ طع 011603163 3210 107مل ن5 10 2ءالاعاب طع هر1عاطقل

 طممأعو جطتعال 7ع قاع ا 011

 ©مدسدصصعسا5 ةعطمسغ اطغ الل]سكاع عالمزرت هر قمهامسلو ه1 اطغع ءيع عسل اطغ عامطع ةسق اطعتك

 ءءاه([أهسكطتم :

 11أ5 زاب ةأرقأ لم 15 ءمرتقز لعمرعل طع رقأغ هز اذ اصل اطعام طع طقوأم]ال . 115 0

 طن طع 1011هام8 :

 1 - 1ع مزعوعرعع 01 طع ءعئءطعقل مدخل كغم, ةصم هص اطغع ءلقع هغ زااانكأ 231013 طع ةتلغل0

 رت عدا هرجع “طلق 15 اطغ ذطقرتع 01 طع طعقتم ةصس4ل 115 لطععع ؟عماع] ءلعو ل طعتع طق 1176 5

 231 1021660 * , الأ ازا قم علا ءئوتمتل 261011 01 26 1111155211011 0116 قنا 11110 10111115

 ف. 11ع ةاععأور العطا لع : 101 ؟ةصاقكال

 8. 1 طع ب ءعماععاع طعطتسل طع عمد لعمال علع : [هع طع ماعانز6 2110 560:3قع هل آ]16 56565.

 ©. 15غ سمت0016 ؟ءداععأاع : هت 100

 10. 1 طع 2505162101 ؟ءرارأعاع : 101 1260011

 "1ع 111015(: 3150 ةطمالا5 اط©طقأ طع معع عع متل الرمل 15 مان عدامم طع طعءقتن ة1هطع ؟لغط 0ع

 للتزتو مهاأعتع ةنل0 طع ماه 13161, ةمعأ 3150 ةطماتلو طع ال0 0113عام11/ 222775 3201 معاجم531

 طمصع. !1طغع تممز 111121073 5ةءالتك 35 11 1غ 15 لعرأابعل اعمر اطغ معجامواعاللتت 3520 طق 501613 5

 11 11 15 0عرام عل عمرم 116 01123 61[213. ثق 13ج 35 اطغع هررأتع 17ع2ال ع5 212 20116611160, خ1( 75

 عرب كعمجأإل اطقأ طعإل هرتوتس ةنع اوس طع ممواعر1 م1 مماع هك طع لع 040 اطعات 126ءأ [08ءاط
 بزغط اطع هماتعمأ كلقمتم 320 80 اطغمانولط طع ''ةءعاصع دماجأأا' * هر ءكاطعع 510ع 01 طع طعءةتم

 اندال1 طعزب مععأ 1م اطغ هععامأت اقل 1مطع هع “طع ممقهاععتمر اب عمال عل عن“.

 [غز5 معان اصمم أ قللأا 10 1 عرغامم طعتع طقأ طع مس ععاعتسم لذ عملعسال ه1 0مطغطقلات0108ا'

 130 مودع اطلق ماعاسع ؟ل(طماتأا اطع [عععدم 35 15 مطاعم 10م1 ]غ5 ةتاقالقا 126ءالصق طعام

 11 1987. املع هردازت طمصعل اطقأ اطعأب 8 ءىع طممعوأ ءلمانعأ غ0 اععرر طع ماعامل1ع 35 ]1[ 15

 معو 101 اطغع ةمقامزلاال نأ طع نع ![5ءأ1, 3 1ع اطلنقو ةطماتنال 58 عضال :

 1 - 15ع ةناطمع» منا طع اعرق زم طع م1001ع ه1 طع عامطع ؟طتعط 15 طع اطرمالال 10عه1105 01
 طع اعرق طعما عا اطغ ط]ق[غمرإل عب عع وتدعم © ةلعم . [طع 5312ع6هل اطع ]عرق ةععرتق غم طع متتعط

 ]جمءععر أطقم أخذ ةعابقا 5126 ة0 0ءءانمأ1 عك ةاطعت 1318م 5م36ع لق اطع ال15عمالك ءةالاأال

 2 - طع هييغطمت» مانغ طع مانصتل اص طع ملل01ع ه1 طع زعلك اضن ؟عونرغ هك طع 201160115 017

 ق0 اطغع 20تلئ165.

 3 - [طع 2مج763 32م2عدق5 35 ]1 ل( 725 3 هع - 122: ععع0 هرعقم 320 15 طاتغعط 110:6 5181161

 اطقم اا5 ةعاتقل 5122 ال 2ءاهالمال غ0 اع 5ا1112عع ه1 اطغ ع1مطع ((طع 01268 51111266 عال 5
 1/6 01 طع [81[0 دان 1ةعع ه1 اطغ تعز. 1 طع اذ 9ن ال5 5ةعارلو 10 6ع لعوقن 7ةقا16 3:20 20غ لعقت

 4 - 10ع ةا11501 125155 ه2 لعةطجأمم اطع ' 'ةءعاملق 52111: * خه م مدمقلاءعأ !ةطعو 65عام عع طع

 م3م1113 3110 56 م0516210: 5ا1113عع نأ طع 125 ةك ]1 طع 935 نتلامع غم لعقألا طع ءعاتاعقل

 دحقأ, طق 50 - ءدل16ه0 '*' وون عا قمقل

 5 - 156 00ل]1ةق 615/]13 (2م21163ي 1215, جمال1116قر 5ءل عمق, كظمت010 ةتح طق 2عنمئق3) ةطقخ طل 5

 (1[عمانكر 201160115 2210 ]1عاطق) ةءعرر 0 طع اب عرب ءكعوملاب 160
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 َيرْج يينا رح
 ىصسموزلا نيح» سكس

 ياحي اباب _ وحان ني عوام عش مما جوج رميح

1111 001“ 

 مع 262010110 2طمالع, اطع 15( طلققأم11311 10 0ع5عج1 طع اطلق 2ههزع نك طع 8رعدوعاط 22علنعقل

 طلق[ من1311 آءانعأ ءل آع ن1عنعم 12 1905 طع ؟ةطتمال5 061113311 0م11111811110108156 211 11

 لالا ا15 ط1 5ءطط عع لمنع اماغط اطغ 021ةم اقل كاك عمل عوومم ل. آاصرص أ هس اك. 111383 0 عطل 7/1016

 حج طومزع ممأ1ع0 ''معوطاقمس 0©مطخط ةل1طتم1هعأ5غ5' * رص زج طتعاط غطعإل 5010160 طع 60ه1ع زغط 522غ

 لعاعهتا 3ث ة3:23512160 3 عممل مقتأ ه1 زغ غم خطغ (065112311 131181128ع, 0عمع701115 011 70

 21320115211 م15 مز عوعرملا از 2ةعلك ةصل آ[ذئةضطال, ؟طلعأال 885 طتعتت1101160 108 طع 1ان5أ 1216 2

 8عوعاءاس قسم ا طلتك طممالع '*"[طغع طلوأامرإل هأآ فمعوطتع آنا 612( 11ع*' . منا الع هادا !11ع 0

 ةراعمل هدبع مقملال اطقضلو ةصل 5122ع7ع ةمماععل 26101 غ0 0131 عه ءم]11عدعانعيب غطع

 ةهرحطخطقلستماهعزوأ 8111160 1120عسس 21مم 2220 طلق اباأع (015عاضر, طم نقصقإ ةغعل اخطقأ مقتأا 01

 اطلع طممألع ةعمرسص عراق 10 ططتقعاتقا 3110 مالا 1( 36 0115 1

 ' '*مه1231-1 11 فالكل" * 15 هرجع 01 اطع 1[12عوأ 50م5 51212 31 اطع ء2ب0 01 طع 5 1ةلطاع
 1 عت 2155320 عع 21210 2غ طع طععامستقع 01 طع لععاتدع عل3. 1 طع طههآع 15 01511عان1517عل طال ؟هتع

 عزل الم 02211 م0115 اة طل علا 876 356 501118 10 ءاتمألا 25156

 1 - 1غ 15 طع 1:5( طومل غم عالم هنح 1!!ا155211011 01 116 311310119 01 طع طاقتتر طع ءالعو هل

 اطع الاكان3] مواطعوت طعاس ءعوو اطغع ادبم , ]در . ا787ه121 3/111 ءتماقتم اطلق 1111150211011 1261 0

 2 - ]1غ ]5 اع ل15( طوماع غم ماقعع اطع 5: 8ع1ق] 5[111111611(1115 111 76197 ءاععقملا (3612ق5. '1طنو تلال

 طع همرصت ةق1 ل انه 12[

 3 - 1غ 15 طع ؟لروأ طوملع غ0 عزانع عدل 01 عم71260 ةقتل ءاععقتلا [2 15 ةقطمانا طع 0156355 هك

 طع هنعاتلكر طع ءالعك ةم0 اطغع 12ةءطقتلتواتت 01 15101. 1 طع5وع اقهطاعت 58ةعع ما1قعع0ل 21

 ةمم10م11216 م12عع5 اص اطع [عالأب

 4 - 1( 15 طع ؟لروأ طوملع غم 0عوعرت طع لن 3 5ءمقتقلع هلق ماعم طع 216351072265, ءامطخأت ةحل

 5125 1560 2غ اطقأ ال21 طال مططتو] كقضك . "1 1ع5ع 206ةقالل عاطتغتلاك# 356 22111 121016 165

 اطقم سطقأ 8ادك 125عم6000ع0ل طال 16ص 5123 12 طلذ طهملع ''ف]-(0ةصتتن''. 101. 12121 5

 ءدلعات13660 ([1ع5ع زتعققال ا عا361115 3ععمز ل1118 10 56 161116 55[

 5 - 1[ 15 اع 125١[ طومزلع [0 2011121112 52121 مقن ةقطهيضأت 20انأغ /62656ةعا1012 (616000 16غ(128)
 ةاطلعات 15 كمرتق10عمعل متالعط 5202م م1ععل5ع 2250 ا/ةلاددطاع اطقطت ةطقأ 835 71111611 ال

 1طلل 5118 111 طع 11151 70111116 01 طلق طومآع “'ثل-(0321111

 6 - 1غ 15 طع آة1رن5أا 6طهملع م و11016 73 ةتاطمنو ةطل 41 50015 م5107 غم 15 15

 ةداتوانع نأ اطع طوم]ط :

 01 همال15ع 3 11612161100115 011 انلعع خطتك تبز11 2عالعرع طع آهن 1[1عوذ. الع هبععع قطاع غم ماعلا

 011غ 3 1ع طل]وأ 31265 قق 2161110110 ع1

 1 - 31ةهان 21155معآا1255 ةمك 1 ما مدتك 816م5. 1طمذع ةعع ممأ 00 ةال1 1151118 1013 1م

 بناطلم 15 2ءااطعت 2 ال12 8عالتكأ 2017 312 تالا 01113 10 ثكقطأع

 2 - 1ع ال52 01 251201 داهمت آه اطع اعنا, ةاسصملال 6طععوللدع طع ةتناطمر ءلتلعصدألال !1:عل لص طق

 آالمتطدع (مازناط 2110 35 8/1111115 101 1هعدل معمم]ع. '1ه5ع 512285 5هان10 طقتع اطععد ل111[ عدلا
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 يلج يرد ىجح
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 دييارحيامم 1110 تدعي وت [ جار 0 011

1111511108 

 [طقلت1ةط الطن خطا ثذا-11ةطقماد ثا-11313561 : كانعط 1151281 ءتماتكأل 20 111611101 5
 [هدنتتل ةطمانأ طع هحئتاطمت زد اطع 13230115 210عئقرمطإل طممألع 21و طأل 1طن خطأ []5ة::طتننةط

 باذم ]1760 آم أطغ دقن التت ةقلل 82معئقمطتع 10ء21011 35 هانت ةاتاطمت. 1 طلق ماتا /عران ؟بءلل

 طع كلتع 10 اطغعت م1]01255101121[1 ]ءعقلماتكإل 01 12 ءمال م5231 1821013 عع هز مقتأ ه1 1طن خطت

 1153انطأ'ةط 1032:035 (طع ةدتاطم#» ةك طع 010 ةتتتط اطغ هاطعت ام : 16د مثل-ظلة255 320 5ةلقط
 ما آلام. 171581غ 15 2001 51120115108 15 (طقخأ طع 5ههزع طزن تدعاعاك, 1. ةططقلاعط, آناقط ة20

 010 ممأ ممعدغأ م ةمالاطتصت ع 3ط0انأ طع ةان[ط501. 2108ءنعع, هلال 3 52811 ط10هععومطإل هلل

 505 ه1 طع 5ععمرل ؟هاستصع 01 طع ط9مأع ''8كرسلعطخغممدت 15:11 خل- 115 خل- 'ةعوط]'* د11 ا
 ]01 1311121 فاع- كةصصلة7 3:1 3150 060عو صمأ عزالم مانعا 16م عال ه1 غم طلتك طهمأع ه8 طع ةاناطمل

 1ع النكأ طلقخأامت 132 غ0 طعاصع طع طماع قسم اطع ةاتاطمت غم اطغع عمل م2 01 طع 7501ع8]

 مطحصتملل 13 7/35 اطع آةطلمالك [رءعدعط رد علنعمل طتكامئقم ]رانعتعمل اع 01 عتنع الاطم ا 18476 1

 طرلعإازب ةطماتغ طع هملإل اطعم امال ءمرزن هأ أطلق طهملعأم اطع 8اطا]هاطعوانع 8301011216 2

 13215 (متتتاطعنع 10438 فمعوطعل . 8انعت رامعع اطقأ 11536 113333 011[1215 115 2316 221102560 طع

 طممأع ةطل ل15 كتووعل 15 ءمصاعمأم 5نكعمأت 1 ءقلاإل ةطل ةقالتأ1 ءقللال

 آخ ةممعقتك مرد اطغع مقضتع 01 طق ةلتاطمآت اطقخأ طع طاتقأ طقتنع 11760 320 ما3عم عل

 هرمطاط قل 101هعزن انج 3ملعممم ازد اطغع دمع مققأ 01 50213. 112 2طعطأ1 01160 011 170 5

 (114 هصل 458) نيم اآمعالعمات ظطتعطل طقممءعصعل غم طل اآ5 فثلعمروم زذضط 6528281 ةمل

 ةذف4ذخأل - 1252 دصل 1254فلل . 1غ 2150 ةممعقتو اطقأ طع 3101501 122105[ 129 280 3 710

 ةمععاتاتا1 01 اصمت علقع ةطماتا طع معلن عدل 5؟كعتععو 35 هقلتا طع لعل عل مسح طع 115غ 05

 رع[ عععممعتع اطقأ طع طقق ن60[110 1مل. 1غ 8150 ةصمعقت5 اطقأ 2ع 7885 3 124ءا1 1! ععقخغ 220 1251

 اطلساطععي طم 3عاعل هلاط عععقأ هتكلمتط كلتتتمع كلكأك 35 3مصعقتق هدم طلق 115286 01 7غ 73 811أ

 10 تيئنقعأ 2 م1 مععع 01 ءماتعطتسع 26601 أطقخك 7/35 ط2ه]ععرو اذ 3 231162515 هلع للت؟ ]18 186 51318617

 ةنل اطلكر 35 132 35 8ع اممالا, 15 اطغع آانقأ 36 ةةهرتعط0لإل 11560 ده مطتعأ غ0 1ع 3301

 11اهلا1ن 1هءعاومو طولت عمد طق هلع

 11 15 اعيان لل5ةصممامسأتسع اطقأ اطغ طلكام 1305 طقتنع 1[معم0160 اطع طماع اطقغأ :عطاقتنت عل 3

 عع عدعع 10 اطلع ةقعصعع ه1 هرحطغط قلم 010 عاب 102 مقسمإل 8/355. الع مانإل !ذلعع (ه مملطأ هاتأ

 اطقأ دنع ماللل صمأ 200 ةصالاطتسع غ0 الطقأ طقك طععم اهلل م1ان10انقأإال 3طماتغ اطغع ةاتغطش01.



 8 - 1جلوزو ىل]-للدعوع 11 '1181 115553( ىل-8ظدودع مرلغعم طال مطا خالد 4١ن(هنتتك مطل
 ما- 8 ةطستس 1ص الان ]قتال 20 1طصد 17550 .ث]- ]2 طق.

 176 ورع عرإن طق مما اطقأ 36 طقج ع 3126303 ةئقماعل ءلتقمسم ' 'فل-38كسوط]0' * ةصل ““1ةقطتتط
 ما -مزرح...** خ20 ةعع طمماسع غم :عهبرتغع طع هرحطغنطقلتماع م3115 5ه3116ع0 ا طع ط00مآع
 « مآ -0 5012 * طزن 1طد كتمت ة50 :عجرتأع طع ؟ععمرل اتهطدسع ه1 * ' ةقل- 131 1 خل'116** زل
 ما- 521 هجطتعط مقق ماتطا1توط عل طن طع 'الاطسقمل3 طصعزلء1مصعل13 15 111022550 12عععقط
 أد 11013 10 1976 ةمم ءلتاعل طزن كطقمتت خا ماد آمان مطتتت ق0. 152 2001101, 7 21 8
 عم رعوبرتعع طع مهعاك 0 همطاطقلسلتع ةانعوعرإت 5ءقاان عر عل زم طع 30اط اععولتقع 05 طع 5001

 «' مل-1جمأأ ]ءاسصقنللا 'فزأت2 “آد خا - 181711: برا عس 6طن [كط ملة 102 'مططققك مل 2 ا

 النعم طممع اطقأ ةلاقط ل11 ةءءعررأ هديه 8ئهئ1ع 35 2 ةانمصاع اماكعج 01 ع5[1101 11 1115 7غ
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 م1111 خ1

 آد طع ةلوسع ه1 فخللقط, اطع 11هوأ 14عكمأر اع 1405[ ©2010 م3551 018أعر, 2:ةنوع طعام طع آه
 الع فلطمتعطالال, طع 0 عولما ه1 اطغ ان219ء1وعر, الل طموع 1 عادم البع 56عاع

 طعومع 6ع انممو طلق 8:مهمطعأ 320 51552 عع 0

 1غ 15 هالك ععع2لا م[اعققالت ع غم ادا هللبعع غم اطغ :630ع75 هانئ اطل 5ههلع هك هنتع ه1

 وعمتعو *"[طع [ةاهصلتع آ1عراأ 2 ععاص 0م طغط 3112010 8م ' ' , الع علتأعل معلا مانقاإت طع طماع ' ' ظللت
 ما-[لوتتم الاثو ل3ق:022' خا-1بمتتل * م1116 ان 5213 ثا-انام مادا هططقل ثل- طوس (016ل
 20120696 مز1 - 1296 مل), ؟طتعأات 8م مانطأ]وطعل اإل طع اكلمع 191531 نعماعت مع ذا

 ةنف [ةاويسصتع 1 عقعمتعلال اد 11930 انئ70عج اطع 01:عععمادطتر» 01 115 دععمعا] عرعإت 2201 عووؤوا م1

 ' مطل ث]-81نطعتم م]- بود عال. 5201119 ةكاعت اطقخأ ربع علتاعل ةسماطعع طهملع إن طع 2812
 ' ؛ خ1 -81نط قلن: 2 11 خا -طاكدطا كلك 3223607 * , تهد زن 'ذلت 1م ثطآ ثا-ط ةجانت كل -(02:ةطقر

 اعد مزن 3ك 1ص نأ -طلدود (ل1ع0 ةعمانسل طع هلل ه1 طع 5ع عمت هعمخاناإل ه1 < اطع اطلع ءععمتت

 عما ابسل ملذا درتك 535 مايط]1 وطعم طن طع 1ة]ه1م1ع ظلال عدا هتتقل, 5كعصخغتلع 320 نانلانتةم

 01 عمضأ 2311600 (1525500), 1 2طن, 140:0 ععم, [ه1 ؟طلعاط ةاع جاع هالك 123 قصات 2

 عوازل ادلع 10 115 8اعءا] ومب طعم عموم مطل عاطتلا مان قلع, [ن12ععام1 (6ءعدعنولا هلأ 158500

 ةهقل 10 12م1 عوومز خمطلان] 3217 اسد 201111311 كل 1 + ةلزدتو ]آ0كصالأإل آ011ععأمت 036116131 ((نانلألل كرت

 111 هالات ءال مرام 10 ان2عقتأاط هانع عام1105 طعئأا 3ع 220 ]15 7ةل 61 عصمت عقعع 11315 0

 طق طابت طمع 07د اطلت أ عع عمولات 1 عور الع 701010 11عام مععوعما 1م اطع :عقملععو (ةان عطار

 [عوعطعمو, مرو عاز المد ع15, ق0 :ع5عمعطعرو) هانك (طلخقل 8ههلع عمتعلاعل '' ملك 315 15 مل اكسل”
 براعم طوع اكطمأا7؟ةط 1طن ذال- 51ه ةكاط فاد 2ل251 ىثنطم 01ع0 ةعوانر0 656ر1 ع 12:6ذآلل.

 الن ع طموع دمل معها ام ةلسصتعطاب ثلاقط غم طعازت ال5 320 عان10ع انك غم اطع 5ذةنعطاأا مقاطم

 اع ورع طمرتمو ((2000 ال/االتم8ع) اطقأ 8ع وبلا طع مطاع 1م تهماتتقلاع ال1 521165 أم م1عوعاللا

 10 طع :ع20عرو طع 101101128 50015 :

 1 - !-58كدىئطلل ال5 فال طاكبطا را عل إن 5باطقمسمت:20 10 ثعادتل 152 (23551112 ثل-ن7]1310

 2 - ما-آكبم 1 جلطقمط 11 ماللكبطا لعمل طن 'فستسقت 102 'ذلت ذل ل ةاونأت

 3 - م]-8دجوع الو ةل-8دوتعو 21 “آاسص فل-' خيم الله “11ةهلتطق 8و 5403313 اعل طول
 1 قطا [طد (0ان1::ةلط خذا م1

 4 - 103عبدل ذ]- ' مجم ة20 5للطمت1 كلا لكك مهططقا؟ ل, طمخط ال1( اعد طب الاتلرقمف 16 11353 2ج/ط

 5 - ا دمالأ ثذأ- 1ص 21 خس 50 ذا- ' خيم مرا عم 503 84د ةصستمل !طض 1طتقطتنل 16 5314
 ما -فخموزرم] امم 25 15د ثا -فلع 1

 6 - '[ةقالعاط ثل-'ثيو 18373 :1ةهط2083 71162 طن افلا !طرت 1طةطتتم ط2 1831طأإ ةكالت
 '؛ مل] -1 7

 7 - 21]113:1 ذل-ط العقم 11 ' [15] ثحصت ق0 ذل- 8هموم ت1 عد زن 1هنط فلام فطصقل 102 0
 10م2 212غ ثااقط مل -( 57
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 11141111411 الثا ذآ ذتسلاختلخكألا ذتمالخخلل]
 (120)1 3010 خ11 - 12564]))

1101111015 

 31. 2ث4خ1 11غ ااذك ذآ, 111, !ذخاذر, 5 11[! خ113141 1. [فلخلا

 تاطلعل هإآ الززئعم-1ععنلمه طلعتو1من, اكتمع طل مرو[ عودمب ه1 [ءاقصتع 56يلنع5, المع 5ةمن4

 رزع 5مععادلتنأ طمومتتقل, 119ةلطر, 5301 ثتهطأت آلات قولا, 89301, 5501 تم

 1آ1هررس عت اسمن ندي عامر اص (2 مانا طقتس ه1معجن, طاق تم م 31 تنلتعمل 1ةررصعت عوز يدمر هأ 15]ةمالع 511016, 515

 5عارممآ], 80موأاغمصر [54355قعاطتنق5ءاا5د, النذه آلا ولأإلب 51

 اك1 411(: 11211: 411021741, 501110711112: فلالا») (آ'1آ.1نآغشكم

5 158500 - 016417124110017 
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